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يفنيو دىر، وال ٬تري عليو عصر، ومل يسبقو خلف وال اٟتمد هلل الذي ال ٭تويو قطر، وال 
أماـ، وال ٯتُت وال مشاؿ، وال فوؽ وال ٖتت، احملدث لؤلشياء من غَت شيء ٥تًتعاً، وا١توجد 
للربايا كلها بغَت كلفة مبتدعاً، ال بطويّة إضمار، وال برويّة أفكار، وىو الواحد اٞتبار والعزيز 

 القهار.

لربىاف، واألوؿ ذي السلطاف، والكائن قبل الدىر واٟتدثاف، وقبل واٟتمد هلل الواحد ذي ا
األين واألواف، وقبل اٞتسم والزماف، وقبل اٟترور واألكناف، وقبل اٞتن واإلنساف، وقبل 

اٞتماد واٟتيواف، وقبل السماوات واألقطار، وقبل الليل والنهار، وقبل الظَُّلم واألنوار، وقبل 
ار واألشاار، وقبل ا٢تواء والقرار، وقبل الرياح واألمطار، وقبل األرض والبحار، وقبل األهن

 الفلك الدّوار، وقبل الشمس والقمر الساري، وقبل النام الزّىار والفلك اٞتواري.

مبتدع الربايا ببل ظهَت قدـ، وال معُت ُعِلم، وال مثاٍؿ انْػُتِظم، وال تكليٍف ُٕتُشِّم، وال حركة 
، وال صرؼ تؤمل، وال َنَصب ُيسِئم،  ، وال حاجة تلـز وال خوؼ ِضّد يهام، وال منافر يقاـو

ينتام، وال ألمر مهم، وال ألنٍس من وحدة، وال لتكثُّر من قلة، وال لتعزز من ذلة، وال 
لتمّنع من وحشة، وال ٠توؼ من نازلة، وال لفاقة إىل فائدة، إال إظهاراً للقدرة، وداللة على 

ية، والعز واٞتربية، واجملد والربوبية، والقدرة واألزلية، واٟتكمة الوحدانية، وإبانة للقوة القو 
واإل٢تية، تدبَت اٟتكيم الذي ال عبث ُب حكمتو، الذي أحسن ُب تقديرىا، وأتقن ُب 
 تدبَتىا، وأفنت ُب تصويرىا، وجعلها دالئل تدؿ عليو، وهتدي من أناب من خلقو إليو.

ىاـ ا١تتو٫تُت، وال ٘تثلو أفكار ا١تتفكرين، وال ٖتّده إذ ال تراه عيوف الناظرين، وال تبلغو أو 
ظنوف الظانُت، وال يدركو فحص الفاحصُت، وال تبهتو ببلغة ا١تتكلمُت وال إغراؽ 

ا١تتبحرين، حسرت عنو األبصار، وكلَّت عن الدنو إليو األنظار، وصغرت عن اإلحاطة بو 
ثناؤه وتقدست أٝتاؤه إال بآثار األفكار ؛ إذ ال سبيل إىل أمر ُيستدؿ بو على ذاتو جل 



صنعتو ومصابيح دالئلو وعادؿ شواىده، فصار ذلك كنظر العياف وأيقن اإليقاف، وأبُت 
 البياف وأوضح الربىاف.

العدؿ على اٟتقيقة، الذي مل يقض بالفساد على أحد من ا٠تليقة، ومل ٯُتِْلهم عن واضح 
م وىداىم، وبالنعمة العظيمة ابتداىم، الطريقة، ومل يظلم منهم ملكاً وال سوقة، بل أرشدى

الذي مل يصددىم عن رشدىم، ومل ٭تل بينهم وبُت ٧تاهتم، ومل ٯتنعهم عن ىدايتهم، ومل 
يكلفهم غَت طاقتهم، ومل يكن علمو بذنوهبم ٔتانع ٢تم عن التوبة واإلقبلع عن ا٠تطيئة، 

هم، وا١تبتدئ بالفضل فهو الربيء من ذنوهبم، والناىي ٢تم عن ظلمهم، والداعي إىل خبلص
واإلحساف إليهم، وا١ترسل لرسلو عليهم َعَلْيهم السَّبلـ، وا١تنزؿ لكتبو ذات األحكاـ 

ٌة بَػْعَد الرُُّسِل{ ؛  [.165]النساء: }لَِئَّلا َيُكوَف لِلنااِس َعَلى اللاِو ُحجا

}لِيَػْهِلَك َمْن  غلوباً،فأمر تبارؾ وتعاىل ٗتيَتاً، وهنى ٖتذيراً، فلم يَُطْع كرىاً، ومل يُػْعَص م
َنٍة َوِإفا اللاَو َلَسِميٌع َعِليٌم) َنٍة َوَيْحَيا َمْن َحيا َعْن بَػيػٍّ  ]األنفاؿ[. ({24َىَلَك َعْن بَػيػٍّ

فااءت الرسل صلوات اهلل عليهم باإلعذار واإلنذار، والًتغيب ُب اٞتنة والتحذير من النار 
ومل يصدد منيبهم، ومل يُدخلهم ُب معصيتو، ومل ٮترجهم ؛ إذ مل يُقدِّر اٟتكيم ا٠تبَت ذنوهبم، 

عن طاعتو، ومل ٮتلق من أفعا٢تم فعبلً حسناً وال قبيحاً، ومل ٭َتُْل بينهم وبُت ا٢تدى، ومل 
٭تملهم على كفر وال ردى ؛ عز عن ذلك العلي األعلى، والعدؿ اٟتكيم الكاره للخطايا 

لصادؽ وعده، وا١تناز لوعيده، الذي مل تبطل  واجملازي باٟتسٌت وا١تعاقب على األسواء، ا
كتبو ومل تكذب رسلو، وال يستحيل أمره، وال ٮتلف قولو، وال يناقض كتابو، وال تغَت 

 حقائقو، وال يبدؿ حكمو، وىو القوي العزيز.

وصلى اهلل على األعظم قدراً واألجل خطراً، واألرفع ذكراً واألٛتد أثراً، واألبُت فضبلً 
، واألوضح عدالً واألصدؽ قواًل، واألوسع كرماً واألنزه نفساً، واألنصح واألشرؼ أصبلً 

لؤلمة نصحاً، واألطيب ذرية، واألعلى ذروة، واألبرع حلماً واألوَب ذماماً، الرسوؿ 
ا١تصطفى، والنايب ا١ترتضى ٤تمد بن عبداهلل بن عبدا١تطلب، صلوات اهلل عليو وعلى أىل 

 .بيتو الطيبُت الطاىرين األخيار



األمُت على الوحي، وا١تبلغ للنذارة، وا١ترشد للربية، الذي مل يدع أحداً من ا٠تليقة وال غَته 
من ا١ترسلُت َعَلْيهم السَّبلـ إىل جرب وال تشبيو، وال إٟتاد وال تلبيس، وال خروج من عدؿ 

تعلق هبا وال ميل عن حق، الذي نُػزِّؿ عليو الكتاب ا١تبُت باٟتق اليقُت، الذي ليس فيو آية يُ 
على اهلل جل ثناؤه ُب ظلم، وال ُٗترج من عادِؿ ُحكم، وال تشهد جملرب، وال تشكك 

مستبصراً ؛ بل العدؿ ُب كلو شاىد ١تفًتضو، ومربئ ١تنزِّلو عن ظلم عباده، وٛتلهم على 
ا١تعاصي بعد هنيو ٢تم عنها وٖترٯتها عليهم واإلىابة هبم إىل ضدىا، واإلخراج ٢تم من 

٧تاهتا ورشدىا، فلم يُدخل أحداً من خلقو ُب ضبللة، ومل يكلفهم من أمره فوؽ ظلمها إىل 
الطاقة، ومل ٭ُتْل بينهم وبُت الطاعة، ومل ينكب هبم عن طريق الصواب، ومل يُػْعِمهم عن 

 ولوج صاحل األبواب.

بل ابتدأىم بالرأفة والرٛتة، ود٢تم على النااة والسبلمة والعصمة، فأرسل إليهم الرسل، 
أنزؿ عليهم الكتب، لئبل يكوف للخليقة عليو تبارؾ وتعاىل بعد ذلك حاة يدعي فيها و 

مدٍع أنو أٌب ُب دينو من ِقَبل ربو ُب تقدير قدره عليو، أو قضاٍء ألزمو إياه، أو حتٍم قصده 
بو، أو صدٍّ عن ىداية، أو خلق لفعلو، أو جرب جربه فيو على ما هناه عنو وخوفو من إتيانو 

ْنَساُف َما  لك على اجملربين ا١تفًتين قوُؿ العزيز الرحيم والعدؿ اٟتكيم:؛ يأىب ذ }يَاأَيػَُّها اْْلِ
( ِفي َأيٍّ ُصورٍَة َما َشاَء 5( الاِذي َخَلَقَك َفَسوااَؾ فَػَعَدَلَك)4َغراَؾ ِبَربٍَّك اْلَكرِيِم)

َبَك) يِن)6رَكا بُوَف بِالدٍّ ( 00( ِكَراًما َكاتِِبيَن)01ُكْم َلَحاِفِظيَن)( َوِإفا َعَليْ 7( َكَّلا َبْل ُتَكذٍّ
اَر َلِفي َجِحيٍم)01( ِإفا اْْلَبْػَراَر لَِفي نَِعيٍم)04يَػْعَلُموَف َما تَػْفَعُلوَف) ( 02( َوِإفا اْلُفجا
يِن) َها ِبَغائِِبيَن)03َيْصَلْونَػَها يَػْوـَ الدٍّ  ]االنفطار[. ({04( َوَما ُىْم َعنػْ

ؿ، وإىل ىذه اٟتكمة البالغة، واٟتاة القاطعة لعذر كل ٣ترب افًتى فاستمع إىل ىذا القو 
{، فلو كاف الغرور من قبل ربو َما َغراَؾ ِبَربٍَّك اْلَكرِيمِ على ربو، وألزمو ذنبو، كيف قاؿ: }

عز وتعاىل مل ٬ُتْز ُب اٟتكمة وال ُب العدؿ أف يقوؿ لو: ما غرؾ بربك؟ وىو الذي غره 
 وضره وقدر عليو شره.



بُوَف بِالدٍّينِ  قاؿ: }ٍب {، فلو كاف تكذيبهم من ِقبلو عز وجل مل يعْب عليهم َكَّلا َبْل ُتَكذٍّ
 فعلو، ومل يعنفهم على تقديره، فيخرج من اٟتكمة، ويصَت إىل صفة اٞتائرين.

اَر َلِفي َجِحيٍم)01ِإفا اْْلَبْػَراَر َلِفي نَِعيٍم)ٍب قاؿ: } و عز { فلو كاف ى(02( َوِإفا اْلُفجا
وجل الذي قدر عمل الفريقُت، وفعل فعل الطائفتُت، ونزؿ اٞتميع ا١تنزلتُت ابتداًء منو من 
غَت استحقاؽ لثواب، وال أخٍذ ّتـر اكتسبوه يوجب العقاب، مل يكن إلرسالو لرسلو، وال 
إلنزالو لكتبو إىل أىل الدارين معٌت، ومل يكن ُب ذلك حكمة بعد تنزيلو ٢تم ُب منزلتيهم، 

ديره ذنوهبم عليهم، وجعل بعضهم مؤمناً وبعضهم كافراً، ٍب كلفهم ا٠تروج ٦تا قدر، وتق
,الدخوؿ فيما مل يُرْد بعد إبراـ ا١تشيئتُت، وسابق القضيتُت، حاشا للعلي العظيم، والعدؿ 
الرب اٟتكيم، والرؤوؼ بعباده الرحيم، واٞتواد بطولو الكرًن، والقدوس ُب وحدانيتو القدًن، 

ا١تفًتوف ونسب إليو ا١تبطلوف، لو كاف ذلك لسقطت اٟتكمة عمن تسمى باٟتكمة ٦تا قاؿ 
، ودعا إىل اٟتسن،  ونفى عن نفسو الظلم وأمر بالعدؿ وحض على النَصفة واٞتود والكـر

وحذر من القبيح، وعاب الفساد وعاقب على اٞتور ؛ فهل يدخل حكيم فيما عاب ؟ أو 
أو ٭توؿ دوف ما إليو دعا؟ أو يصد عما بو ابتدأ  يفعل ما كره ؟ أو يقضي ما عنو هنى ؟

؟!! عز عن ذلك رب العا١تُت، وعظم عما قالو اجملربوف، وأسنده إليو ا١تعتدوف، ال إلو إال 
 ىو رب العرش العظيم.

كتابك يا أبا ٤تمد أعٍت ولينا عبداهلل بن عمر أًب اهلل نعمو كاملة عليك، وأرشدؾ  وصل
و وقدرتو، تذكر أرشدؾ اهلل أنو ألقي إليك كتاب من بعض لطاعتو، و٧تاؾ من سخطو ٔتن

أىل اٞترب والفرية على اهلل تبارؾ وتعاىل، وىو كتاب عبداهلل بن يزيد البغداذي الذي وضعو 
ألىل رأيو ٔتا سطر ٢تم، وموه عليهم، واحتج على أىل العدؿ ا١تؤمنُت بزخرؼ من القوؿ ال 

ين على اهلل جل ثناؤه، وأعلم أصحابو ُب كتابو أف ٬توز عند ا١تسلمُت، وٝتاىم قدرية ومفًت 
اٟتق معو وُب يده دوف غَته، وليس ىو وال أصحابو بأوؿ من أعابتو نفسو وظن أنو على 
شيء ٍب ذمو اهلل جل ثناؤه وأبطل قولو وفعلو، قاؿ اهلل عز وجل يصفو ومن كاف مثلو من 

( الاِذيَن َضلا َسْعيُػُهْم ِفي اْلَحَياِة 011ْعَماًًل)}ُقْل َىْل نُػَنبٍُّئُكْم بِاْْلَْخَسرِيَن أَ  أشكالو:



ًعا) نْػَيا َوُىْم َيْحَسُبوَف َأنػاُهْم ُيْحِسُنوَف ُصنػْ ( ُأولَِئَك الاِذيَن َكَفُروا ِبآيَاِت رَبٍِّهْم 012الدُّ
]الكهف[،  ({013َوِلَقائِِو َفَحِبَطْت َأْعَمالُُهْم َفََّل نُِقيُم َلُهْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َوزْنًا)

 ]اجملادلة[. ({06}َوَيْحَسُبوَف َأنػاُهْم َعَلى َشْيٍء َأًَل ِإنػاُهْم ُىُم اْلَكاِذبُوَف) وقاؿ:

}َأَجَعَل  وقد قاؿ ا١تشركوف تعاباً من النيب صلى اهلل عليو وعلى أىل بيتو األخيار وسلم:
... َما َسِمْعَنا ِبَهَذا ِفي اْلِملاِة اْْلِخَرِة ِإْف ( 3اْْلِلَهَة ِإَلًها َواِحًدا ِإفا َىَذا َلَشْيٌء ُعَجاٌب)

 ]ص[. ({5َىَذا ِإًلا اْخِتََّلٌؽ)

وقد نظرت كـر اهلل عن النار وجهك ُب كتاب اجملرب عبداهلل بن يزيد البغداذي، وأتيت على 
معرفة ما قاؿ، وما نسب إىل اهلل جل ثناؤه من اٞتور على عباده، والطعن على كتابو، وقد 

جبتو ٔتا حضرين من اٞتواب، على أف ُب كتابو مع العيب األوؿ عيوباً كثَتة، وفساداً من أ
اللغة وسوء تأدية ُب اللفظ، وأمراً من القوؿ غَت ٤تكم، وتكريراً ُب ا١تسائل ال وجو لو، فقد 

 ٚتع كتابو كل عيب ؛ فاهلل ا١تستعاف.

واشًتاؾ ذىٍت ُب وقيت ىذا وقد ٖتملت ذلك على ما قد علمت من عليت واشتغاؿ قليب، 
لئبل يظنوا أنا عازنا عن جواهبم أو َقَطَعنا احتااُجهم، أو هنرنا تسطَتىم، أو كرب علينا الرد 

عليهم، وباهلل نستعُت، وعليو نتوكل وإليو نرغب ُب الثبات على طاعتو، والنصرة لدينو، 
ٟتد ُب صفتو وشبهو والقياـ ْتقو، والذب عن عدلو وتوحيده، وا١تضادة ١تن عند عنو وأ

ٓتلقو وجّوره ُب حكمو، وماؿ باٟتق إىل غَت أىلو، وحسبنا اهلل ونعم الوكيل، عليو توكلت 
 وىو رب العرش العظيم.

سل القدرية أىل  أف قاؿ8 فكاف أوؿ ما قاؿ وابتدأ بو من السؤاؿ، وافًتاه من الضبلؿ
 الفراء والكذب على اهلل عز وجل.

القدرية أىل الكذب والفراء على اهلل لعنة اهلل ولعنة البلعنُت  رادين عليو: على فنحن نقوؿ
 وا١تبلئكة والناس أٚتعُت.

أليس قد علم اهلل ما ىو كائن من خلقو قبل أف ٮتلقهم ؟ فإف قالوا: بلى ؛  ثم قاؿ8
فاسأ٢تم: ىل أراد اهلل أف يكوف منهم غَت ما علم أنو كائن منهم ؟ فإف قالوا: نعم ؛ فقل: 



راد أف يكوف غَت ما علم وكره أف يكوف ما يعلم ؟ فإف قالوا: نعم ؛ فقل: أليس قد أ
أخربوين عمن أراد وأحب أف يكوف غَت ما علم إلو ىو ؟ فإف قالوا: نعم ؛ فقل: أليس 

إ٢تكم ٭تب ويريد أف يكوف ُب سلطانو ما ال يعلم ؟ وال يريد أف يكوف وال ٭تب أف يكوف 
ل: فإنكم تصفوف إ٢تكم أنو يريد أف يكوف جاىبلً ال الذي يعلم ؟ فإف قالوا: نعم ؛ فق

يعلم، وسينقطع كبلمهم ىاىنا، وينقطع اٞتواب فيو، ويركبوف منو ما يُدخلهم ُب الشرؾ 
باهلل العظيم ؛ ألنو من زعم أف اهلل ٭تب أف يكوف جاىبلً فهو مشرؾ وىو ٮترجهم إف 

 أجابوا فيو إىل غَت منتهى قود أىل القبلة.

مل ٭تب ومل يرد أف يكوف غَت ما يعلم وإ٪تا أراد وأحب أف يكوف ما يعلم أنو  وإف قالوا: 
كائن فقد أراد وأحب أف يكوف ا١تؤمن مؤمناً والكافر كافراً كما علم، وىذا ىو قولنا، 

 وليس ٢تم من أحد الوجهُت بد، فلَتكبوا ما شاءوا منهما.

 الجواب8

}َأَلْم  نبتدئ بالرد عليو قوؿ اهلل عز وجل:َعَلْيو السَّبلـ: أوؿ ما  قاؿ أحمد بن يحيى
[، وكل 169]األعراؼ: يُػْؤَخْذ َعَلْيِهْم ِميثَاُؽ اْلِكَتاِب َأْف ًَل يَػُقولُوا َعَلى اللاِو ِإًلا اْلَحقا{

ما اعتقده على اهلل عبداهلل بن يزيد البغداذي حملاؿ باطل ال يليق لذي لب قولو، وال األخذ 
 منو.

 يس قد علم اهلل ما ىو كائن من خلقو قبل أف ٮتلقهم ؟أل فقلت8 وسألت

إف اهلل تبارؾ وتعاىل ىو األوؿ قبل كل شيء من خلقو، ومل يزؿ عا١تاً ّتميع  فقولنا8
األشياء قبل أهنا ستكوف، وِعْلم اهلل عز وجل باألشياء ىو غَت ا١تعلومات ؛ ألف العلم من 

 العلم، واهلل عز وجل العامل بنفسو صفات الذات، وا١تعلومات من صفات الفعل وىو غَت
 ال بعلم ىو غَته، وليس علمو بشيء غَته، واألشياء كلها ىي غَت اهلل عز وجل.

فلما أحدث األشياء اليت أحدثها ىو ٦تا توىل صنعو ليس ٦تا أحدث العباد صار علمو 
مل ٮتلقو من ٤تيطاً هبا، وكذلك علمو ٤تيط ٔتا أحدث العباد باختيارىم ٦تا كرىو ومل يرضو و 

فعلهم واكتساهبم، وقد علم جل ثناؤه قبل أف ٭تدث األشياء ما يكوف قبل أف يكوف، فلم 



يزده ذلك علماً مل يكن يعلمو، ومل ينقصو عن علم شيء قد علمو، ومل يكلف اهلل عز 
وجل خلقو إبطاؿ علمو احمليط هبم، وا٠تروج منو ؛ ألنو ليس إىل ذلك سبيل إال أف يكوف 

 إىل ا٠تروج من السماوات واألرض، وىذا كلو ٤تاؿ ال يكوف.٢تم سبيل 

فالعلم ٤تيط با٠تلق كإحاطة السماوات واألرض، والسماوات واألرض مل يشركن ُب أفعا٢تم 
، وعبدوا األصناـ،  من ا٠تَت والشر بقليل وال كثَت إذا زنوا وسفكوا الدماء وانتهكوا احملاـر

وفعلوا الطاعات كلها، وال ٬توز أف يكوف للسماوات وكفروا بالرٛتن، وفعلوا اٞتور كلو، 
 واألرض ُب فعلهم فعل، وال تشركهم ٓتردلة فما فوقها.

وكذلك العلم ٤تيط هبم ال يشركهم ُب فعلهم بقليل وال كثَت، وال ٔتقياس خردلة فما فوقها 
 ؛ ألف العلم ال يُدخلهم ُب معصية، وال ٮترجهم من طاعة، وال ٭تملهم على ٤تبوب وال

 مكروه، وال حق وال باطل.

وُب باب العلم جاء غلط ـ نغلط من ىذه األمة، وىبلؾ من ىلك، وإجبار من أجرب، 
وإٟتاد من أٟتد ُب صفة اهلل عز وجل من ىذه اجملربة الظا١تة الغاوية الغوية ؛ فكفروا من 

عليهم  حيث ظنوا أهنم آمنوا، وإ٪تا كلفهم اهلل عز وجل ا٠تروج من ذنوهبم، وافًتض ذلك
فرضاً الزماً جاءت بو الرسل، ونزلت بو الكتب، وجرت بو السنن، وسفكت األنبياء 

 صلوات اهلل عليهم عليو الدماء، وضربوا عليو األعناؽ، وقتلوا وشردوا.

ومل يكلف اهلل تبارؾ وتعاىل أحداً من ٚتيع ا٠تلق ا٠تروج من علمو، وليس ما افًتض عليهم 
روج من العلم، وإبطاؿ ا١تعاصي وا٠تروج منها ليس إبطاالً من ا٠تروج من ذنوهبم ىو ا٠ت

لعلم اهلل عز وجل وٓتارج منو، فقد احتاوا على اهلل تبارؾ وتعاىل باحملاؿ، وأرادوا أف 
يُدخلوا ُب العلم دخبلً ليثبت ٢تم القوؿ باٞترب، وأىب اهلل عز وجل ذلك ؛ ألف حاتو 

 الغالبة، وحقو القاىر، وكتابو الواضح.

زعموا أف ا٠تروج من الكفر ىو ا٠تروج من العلم، لزمهم أف اهلل عز وجل قد افًتض فإف 
على العباد ا٠تروج من علمو، وإف كرىوا ىذا القوؿ وخافوا أف يُػْقِدموا عليو لزمهم أف اهلل 

 عز وجل قد افًتض على العباد ا٠تروج من علمو.



اهلل جل ثناؤه افًتض على العباد وإف كرىوا ىذا القوؿ وخافوا أف يُقدموا عليو لزمهم أف 
ا٠تروج من الكفر، ومل يفًتض عليهم ا٠تروج من العلم، وىذا ىو اٟتق وفيو قطعهم، وىو 

 قولنا.

أخربين عمن أراد وأحب أف يكوف ُب سلطاف غَت ما يعلم ؛ إلو ىو؟ فإف قلنا  وأما قولك8
 ع زعمت ىاىنا.أنو يريد أف يكوف جاىبلً ال يعلم، وأنا ننقط -زعمت– ذلك لزمنا

 الجواب8

صلوات اهلل عليهما: فإف نقوؿ لك: أليس من جهلك بالدين  قاؿ أحمد بن يحيى
وغلطك ُب العدؿ أنك مل تعلم ما ُب القرآف، وال تبلوة الفرقاف إذ كاف ُب سلطاف اهلل عز 
وجل ُب خلقو من زعم أف لو األوالد والصواحب والشركاء واألنداد، وىو عندنا ٨تن وُب 

 نا أنو ال يريد ذلك وال ٭تبو، وال يقضيو وال ٮتلقو.قول

ومن قولكم أنتم أيها اجملربة أنو أراد ذلك من ا١تشركُت وأحبو، وخلقو من فعلهم ؛ فقد 
َفُعُهْم َويَػُقوُلوَف  أكذبكم بقولو عز وجل: }َويَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف اللاِو َما ًَل َيُضرُُّىْم َوًَل يَػنػْ

نَا ِعْنَد اللاِو ُقْل َأتُػَنبٍُّئوَف اللاَو ِبَما ًَل يَػْعَلُم ِفي الساَمَواِت َوًَل ِفي اْْلَْرِض َىُؤًَلِء ُشَفَعاؤُ 
]يونس[، فاهلل عز وجل ال يعلم لو شريكاً وال ولداً  ({06ُسْبَحانَُو َوتَػَعاَلى َعماا ُيْشرُِكوَف)

 وال صاحبة وال نداً، وقد جعلها لو ا١تشركوف وٝتوىا أشياء.

وزعمت يا عبداهلل بن يزيد البغداذي أنت ومن قاؿ بقولك أف اهلل عز وجل خلق ذلك 
من فعلهم وقو٢تم، وقضاه عليهم وأراده منهم وأحبو فيهم، وىذا قوؿ اهلل عز وجل يشهد 

 أنو ال يعلم ما قالوا وأنو كاره لقو٢تم، وأنو مل يُرده ومل يقضو.

فيهم فعبلً وقواًل ال يعلمو، فتوجب أف لو  فإف قلت غَت ذلك لزمك أنو أراد منهم وخلق
ُقْل َأتُػَنبٍُّئوَف اللاَو ِبَما ًَل يَػْعَلُم ِفي الساَمَواِت َوًَل ِفي إرادة ال يعلمها، وقد قاؿ ُب كتابو: }

وكفى هبذه اٟتاة قاطعة لك، وناقضة  ({،06اْْلَْرِض ُسْبَحانَُو َوتَػَعاَلى َعماا ُيْشرُِكوَف)
 لقولك.



[، فنقوؿ لك: أخربنا 100]األنعاـ: }َوَخَرُقوا َلُو بَِنيَن َوبَػَناٍت ِبَغْيِر ِعْلٍم{ وجل: وقاؿ عز
{ أتقر ٔتا قاؿ اهلل سبحانو أهنم قالوا ىذا القوؿ فيو بغَت ِبَغْيِر ِعْلمٍ عن قولو عز وجل: }

علم ؟ فإف قلت: نعم، سألناؾ عن ذلك العلم الذي عٌت اهلل عز وجل أىو األمر الذي 
 لقو من فعل العباد وقضاه عليهم وأراده منهم ؟خ

 فإف قلت: نعم ؛ وجب عليك أف اهلل عز وجل قد أبطلو فإنو غَت علم.

وإف قلت: إنو علم ؛ رددت على اهلل عز وجل قولو إنو غَت علم، وأبطلت كتابو وكذبتو ؛ 
 فاخًت أي ذلك شئت.

ولداً وصاحبة وشركاء، وأنو  ىل أحب اهلل من ا١تشركُت أف يقولوا: إف لو ثم نقوؿ لك8
 ثالث ثبلثة ؟

فإف قلت: إنو صبلح ؛ لزمك أف الفراء على اهلل سبحانو وإضافة الصواحب واألوالد 
 والشركاء إليو صبلح، ومن قاؿ ىذا فهو مشرؾ.

وإف قلت: إف ذلك فساد ؛ فذلك ىو اٟتق، ولزمك أف اهلل جل ثناؤه قاؿ ُب  
]البقرة[، وزعمت أنت وأصحابك أنو ٭تب  ({413َفَساَد)}َواللاُو ًَل ُيِحبُّ الْ  كتابو:

 الفساد ؛ وُب ىذا قطع حاتك، وتكذيب قولك، وإبطاؿ دعواؾ.

 وإف قلت: إنو خلق ذلك من فعل ا١تشركُت، ومل ٭تببو ومل يرده ومل يرضو.

قلنا لك: كيف ٬توز ُب العقل أو يثبت ُب اٟتكمة، أو ٮترج ُب العدؿ أف ٮتلق ا٠تالق عز 
خلقاً ال يريده وال يرضاه وال ٭تبو ؟ ىذا ما ال ٬توز وال تقبلو العقوؿ ؛ ألف الفاعل  وجل

 لذلك عابث، والعبث عن اٟتكيم منفي.

ٍب نسألك فنقوؿ لك: أخربنا عن فعل ا١تشركُت الذي زعمت أنو خلُق اهلل وإرادتو ؛ ىل 
 ىو حسن أـ قبيح ؟

 على اهلل والكفر بو حسن.فإف قلت: إنو حسن زعمَت وجب عليك أف الِفراء 

 وإف قلت: إنو قبيح ؛ رجعت عن قولك إىل قولنا بالعدؿ.

 فإف قاؿ القائل منكم أو من غَتكم: فقد خلق اهلل ا١تشركُت وىو ال ٭تبهم.



قلنا لو: إف بغضاء اهلل للمشركُت مل تكن منو إليهم إال بعدما استحقوا ذلك منو واستوجبوه 
طفاؿ فبل ٬توز أف يبغضهم بل يرٛتهم و٬ُتري عليهم نعمو، لشركهم ؛ فأما قبل ذلك وىم أ

ويعطف عليهم اآلباء واألمهات، وقد قاؿ سبحانو لنبيو صلى اهلل عليو وعلى آلو 
 ]األنبياء[. ({015}َوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإًلا رَْحَمًة لِْلَعاَلِميَن) وسلم:

ق إنفاذ ما أمر بًتؾ ما علم ومن اٟتاة عليك أف نقوؿ لك: ىل أراد اهلل عز وجل من ا٠تل
 ؟ أو ترؾ ما أمر بإنفاذ ما علم ؟

فإف قلت: أراد اهلل عز وجل من ا٠تلق إنفاذ ما علم بًتؾ ما أمر ؛ لزمك أف ترؾ ا١تبلئكة 
والرسل وٚتيع من أُرسلوا إليو من األمم ما أمر عز وجل بو من ٚتيع الطاعات كلها أصلح 

علم أهنم ٮتتاروف من عبادة األصناـ والشرؾ وٚتيع وأوفق وأنو أراد أف ال يرجعوا عما 
 ا١تعاصي.

وإف قالوا: أراد اهلل من ا٠تلق إنفاذ ما أمر بًتؾ ما علم ؛ رجعوا عن قو٢تم، وصاروا إىل 
 قولنا، وُغلبوا، وفلات حاتهم، وذلك ىو اٟتق وىو قولنا.

والدعاة إليو من  ألف اهلل عز وجل أراد من خلقو إنفاذ أمره الذي جاءت بو رسلو وكتبو
أئمة ا٢تدى َعَلْيهم السَّبلـ، وأف يًتكوا قبيح ما علم أهنم ٮتتارونو بأىوائهم، ويقدروف على 

تركو باستطاعتهم ا١تركبة فيهم ويرجعوا إىل أحسن ما علم أهنم قادروف على فعلو 
قولنا باستطاعتهم ا١تركبة فيهم ا١تخَتين فيها، وقد قاؿ عز وجل ُب ٤تكم كتابو ما يصدؽ 

]اإلسراء[، لعلمو  ({14}َوًَل تَػْقَربُوا الزٍّنَا ِإناُو َكاَف فَاِحَشًة َوَساَء َسِبيًَّل) ويشهد ٟتاتنا:
}َواتاِبُعوا َأْحَسَن َما أُْنِزَؿ ِإلَْيُكْم ِمْن  أهنم يقدروف على ترؾ الزنا، ٍب قاؿ عز وجل:

 هم عليو االستطاعة والقوة.[، لعلمو أهنم يقدروف على ذلك ومع55]الزمر: رَبٍُّكْم{

 ٍب قاؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي: ٍب سلهم ىل أراد اهلل وأحب أف يؤمن العباد ٚتيعاً ؟

فإف قالوا: نعم ؛ فقل: أفليس قد أراد وأحب أف يكوف غَت ما يعلم ألنو قد علم أهنم ال 
 يؤمنوف ٚتيعاً، فقد أراد وأحب أف يكوف غَت ما علم.

 فقل ٢تم: أرأيتم الذي ال يعلم ما يكوف، إلٌو ىو؟فإف قالوا: نعم ؛ 



فإف قالوا: ال الذي ال يعلم ما يكوف فليس ىو بإلو ؛ ألف الذي ٬تهل ما يكوف ليس بعامل 
وىذه صفة ا٠تلق، فقل ٢تم عند ذلك: صدقتم ؛ أفليس بواجب أف من يكوف ُب ىذه 

 الصفة فهو غَت إلو ؟

يريد و٭تب أف يكوف غَت ما يعلم، وقد أحب أف فإف قالوا: بلى ؛ فقل ٢تم: أليس اهلل 
يكوف ُب صفة ا١تخلوؽ وتكوف أشياء ال يعلمها، فقد أحب أف يكوف شيء ال يعلمو أنو  

كائن فقد أراد وأحب أف يكوف غَت ما علم، وىذه صفة ا١تخلوؽ، وقد أحب تبارؾ وتعاىل 
متم أنو قد أحب أف أف يكوف هبا ألنو قد أراد وأحب أف يكوف غَت ما يعلم ؛ ألنكم زع

يؤمن من يعلم أنو ال يؤمن ؛ فقد أراد أف ال يكوف ما علم حىت يكوف ُب صفة من تكوف 
 األشياء ال يعلمها.

 فإهنم لن يعيدوا لك ىذا الكبلـ.

واعلم أف من أشد ما يلزمهم إف أحسنت كبلمهم، فأحسن ا١تسألة وال تًتكهم ٬تيبونك 
 إال غَتىا ؛ فإف فيها ما يفضحهم وال ٬تدوف ٥ترجاً. بغَت ما سألتهم عنو، وال تنتقل عنها

 الجواب8

صلوات اهلل عليهما: إف اهلل تبارؾ وتعاىل خلق خلقو كلهم للعبادة  قاؿ أحمد بن يحيى
وأراد أف يطاع وال يعصى، وأنو أراد لكلهم الرٛتة والنااة، ودخوؿ اٞتنة والسبلمة من 

ْنَس قولو عز وجل: النار، والدليل على صدؽ قويل وبياف حايت: }َوَما َخَلْقُت اْلِجنا َواْْلِ
ُهْم ِمْن رِْزٍؽ َوَما ُأرِيُد َأْف يُْطِعُموِف)34ِإًلا لِيَػْعُبُدوِف) ]الذاريات[،  ({35( َما ُأرِيُد ِمنػْ

}ُقْل يَاَأيػَُّها النااُس ِإنٍّي َرُسوُؿ اللاِو ِإلَْيُكْم  وقولو لنبيو صلوات اهلل عليو وعلى آلو:
[، والكافة 28]سبأ: }َوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإًلا َكافاًة لِلنااِس{[، وقولو:158]األعراؼ: ِميًعا{جَ 

ُب لغة العرب فهي الكل ال البعض ؛ فصح وثبت أنو مل ٮتلقهم للكفر، وال للمعصية، وال 
لك للنار، وال تلك إرادتو وال حكمو، وإ٪تا خلقهم للعبادة والطاعة ال من حاجة منو إىل ذ

إذ ىو الغٍت عن كل شيء من خلقو، وإ٪تا خلقهم رٛتة ٢تم وتفضبلً عليهم وداللة على 
الوحدانية، وتعريفاً باٟتكمة، وجعل فيهم االستطاعة، وخَتىم فيها ٗتيَتاً، وركب فيهم 



ا١تقدرة، وعلم أهنم إف أرادوا كلهم العبادة أهنم يقدروف على ذلك ١تا معهم من االستطاعة، 
 رادوا ا١تعصية أهنم يقدروف على ذلك ١تا معهم من االستطاعة أيضاً.وأهنم إف أ

فامتحنهم عز وجل باألمر والنهي ليميز ا١تطيع من العاصي من غَت جهل منو ٔتا ٮتتاروف، 
وجعل الثواب للمطيعُت، والعقاب على العاصُت، ٍب خَتىم ٗتيَتاً ومل يقسرىم قسراً، وقاؿ 

من عصاين أدخلتو ناري بعد أمري وهنيي وإعذاري ٢تم: من أطاعٍت أدخلتو جنيت، و 
وإنذاري، وليس واحد من الفريقُت ٣تبوراً على فعلو وال مقسوراً على عملو، وال ٥تلوقاً 

اكتسابو، وال ِعْلم اهلل تبارؾ وتعاىل فيو وفيما ٮتتار ٔتُدخل لو ُب معصية وال ٥ترج لو من 
 طاعة.

لعذر ١تا مكنهم فيو من االستطاعة والقوة على فأرسل إليهم الرسل إلثبات اٟتاة وقطع ا
قبوؿ الدين، ود٢تم على طريق النااة، وحذرىم من طريق ا٢تلة، وبُت ٢تم اٟتق، وقد علم 
قبل خلق السماوات واألرض من ٮتتار منهم الطاعة ويرغب ُب ا٢تدى، وعلم من يصد 

منهم يوجب ٢تم عليو  منهم عن اٟتق وٮتتار الكفر والظلم ويتبع ا٢توى، وليس علمو بذلك
حاة وال يزيل عنهم فريضة وال يوقع ٢تم عذراً، وال يًتؾ ٢تم إىل االعتبلؿ سبيبلً، وقد علم 
عز وجل أف منهم من ال يؤمن، وقد أراد اهلل عز وجل منهم اإلٯتاف طوعاً وٗتيَتاً، ومل يرده 

 منهم قسراً وال جرباً ؛ ألنو ال يُغلب إذا أراد اٟتتم والقهر.

أدخلت يا عبداهلل بن يزيد البغداذي قولك: أرأيتم الذي ال يعلم أإلو ىو ؟ وىذه منك وقد 
مغالطة وتشنيع، وجهل بالعدؿ، و٨تن مل نقل إف اهلل عز وجل ال يعلم ما يكوف، ومن قاؿ 
ذلك فقد كفر وخرج من اإلسبلـ، ولعمر اهلل إف الذي ٬تهل ما يكوف ليس بإلو وال يسمى 

 ة ا١تخلوقُت.عا١تاً، وإف ىذه صف

وإ٪تا قولنا الصحيح: إف اهلل عز وجل العامل الذي ال يعزب عنو شيء، وال ٮتفى عليو خافية 
ُب الدنيا وال ُب اآلخرة، وأنو ١تا ذكرنا من الشرط ُب صفة ا٠تلق وما جعل ٢تم من 

االستطاعة وندهبم إليو من ترؾ ا٢توى، وأرسل إليهم وىو يعلم أف منهم من ال يؤمن، 
 ُب ىذا ٕتهيل هلل عز وجل، وال فساد.وليس 



ألنو قد علم أف خلقاً من خلقو سيكفروف وال يؤمنوف، َعِلم اهلل عز وجل قبل خلق كل 
شيء أف ذلك الكفر سوؼ يكوف منهم باختيارىم ال باضطرار اضطرىم اهلل تبارؾ وتعاىل، 

وف إال من كافر وأف وال خلق أفعا٢تم، وال بقهر ٛتلهم عليو ؛ ألنو قد علم أف الكفر ال يك
}َودا َكِثيٌر ِمْن َأْىِل  ٚتيع ا١تعاصي ال تكوف إال من العصاة، وقد قاؿ ُب كتابو جل ثناؤه:

[، 109]البقرة: اْلِكَتاِب َلْو يَػُردُّوَنُكْم ِمْن بَػْعِد ِإيَماِنُكْم ُكفاارًا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَنْػُفِسِهْم{
د من عند أنفسهم ال من عنده، وال من عند نبيو فأخربنا عز وجل بعلمو فيهم أف اٟتس

 صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم إال من عند أنفسهم خاصة غَت مضطرين وال ٣تبولُت.

ولو كاف علمو سبحانو مانعاً ٢تم عن معصية أو طاعة ١تا آمن من كفر، وال كفر من آمن ؛ 
اسقُت، وقد حكم اهلل سبحانو ألنا وإياؾ قد رأينا فساقاً صاروا صاٟتُت، وصاٟتُت صاروا ف

ُب كتابو وسابق علمو أف من اضطر إىل شيء ليس لو عنو غٌت وال يستطيع غَته أنو لو 
حبلؿ، وليس عليو ُب تباعة من اهلل جل ثناؤه، وال إٍب وال عقوبة وال عيب وال لـو لعدؿ 

َر بَاٍغ َوًَل  }َفَمِن اْضُطرا  اهلل جل ثناؤه وإتقاف حكمتو، فقاؿ ُب غَت موضع من كتابو: َغيػْ
 [.173]البقرة:َعاٍد َفََّل ِإْثَم َعَلْيِو{

فإف كاف اهلل عز وجل ىو الذي اضطر العباد وحاؿ علمو دوف طاعتهم، وٛتلهم على ما 
قالت اجملربة وقلت أنت يا عبداهلل بن يزيد البغداذي ومن قاؿ بقولك من اٞتهاؿ بدين اهلل 

، وقتل أنبيائو واٞتحود لكتبو، وسفك دماء عز وجل وبعدلو من شتمو وتكذيب رسلو
األنبياء وأئمة ا٢تدى َعَلْيهم السَّبلـ وٚتيع ما أسندًب من الفواحش والردى والزنا واللواط 

وا٠تٌت وا٠تمور وا١تبلىي والغناء والتعطيل والشرؾ الذي ال يرضى وٚتيع ا١تعاصي اليت 
 العذاب ا١تقيم. أوجب اهلل جل ثناؤه على من فعلها النار وا٠تلود ُب

وما أسندوا إليو أيضاً من ٛتلهم على نكاح األمهات واألخوات والبنات، وأخذ األمواؿ، 
وقطع الطرؽ، وغل الزكوات، وشهادات الزور، والتعطيل، وغَت ذلك من ٚتيع الظلم 

والعدواف وا١تنكر، وٚتيع ما حـر اهلل ورسولو ُب كتابو وعلى لساف نبيو صلى اهلل عليو وعلى 
 ىل بيتو وسلم.أ



فإف كاف ذلك كذلك فأنتم معذوروف وليس عليكم فيما اضطررًب إليو تباعة وال حاة وال 
إٍب ُب الدنيا وال ُب اآلخرة إذ كاف ا١تضطر عند اهلل عز وجل معذوراً وغَت معذِّر، وإال 

 فهلموا لنا حاة يصدقها القرآف أف على ا١تضطر الذي ال يستطيع ترؾ ما اضطره اهلل إليو
 حرجاً أو عقوبة أو إٙتاً أو عذاباً أو وزراً ُب الدنيا وُب اآلخرة.

وقد أعلمنا اهلل جل ثناؤه بعيب اجملربة وفريتهم عليو وبراءتو من فعلهم، وإلزامو إياه ظلمهم 
ُهْم  وكذهبم فقاؿ عز وجل يصف الكفار فيما أسندوا إليو ٦تا كذبوا فيو عليو: }َوِإفا ِمنػْ

يَػْلُووَف َأْلِسَنتَػُهْم بِاْلِكَتاِب لَِتْحَسُبوُه ِمَن اْلِكَتاِب َوَما ُىَو ِمَن اْلِكَتاِب َويَػُقوُلوَف ُىَو َلَفرِيًقا 
]آؿ  ({56ِمْن ِعْنِد اللاِو َوَما ُىَو ِمْن ِعْنِد اللاِو َويَػُقولُوَف َعَلى اللاِو اْلَكِذَب َوُىْم يَػْعَلُموَف)

 وجل وىذه حاتو القاطعة عليهم.عمراف[، فهذه شهادة اهلل عز 

وقد أعلمنا عز وجل أف الكذب ليس من عنده، وأعلمنا أف القـو الذين قالوا: إف الكذب 
من عنده كذبوا عليو، وأنت يا عبداهلل بن يزيد البغداذي تضع علينا الكتب ُب إبطاؿ ىذا 

صحابك قولك الربىاف واٟتاة القاىرة وتسمينا أىل الفراء والكذب على اهلل، واٗتذ أ
ا١تعاند للقرآف ديناً وحاة على أىل العدؿ ا١تؤمنُت، وتركوا كتاب اهلل جل ثناؤه الذي ىو 

َوَما ُىَو ِمْن شفاء ١تا ُب الصدور، وا١تدحض لكل غرور، وقد ٝتعوا اهلل عز وجل يقوؿ: }
 فقالوا مكابرة للعقوؿ: بل ىو من عند اهلل. ِعْنِد اللاِو{،

ْيُتُموَىا أَنْػُتْم َوَءابَاؤُُكْم َما أَنْػَزَؿ اللاُو ِبَها ِمْن }ِإْف ِىَي إِ  وقولو: ًلا َأْسَماٌء َسما
}َما َجَعَل اللاُو ِمْن َبِحيَرٍة َوًَل َسائَِبٍة َوًَل َوِصيَلٍة  [، وقولو عز وجل:23]النام: ُسْلطَاٍف{

اْلَكِذَب َوَأْكثَػُرُىْم ًَل  َوًَل َحاـٍ َوَلِكنا الاِذيَن َكَفُروا يَػْفتَػُروَف َعَلى اللاوِ 
 ]ا١تائدة[. ({011يَػْعِقُلوَف)

انظر كيف ٭تملهم اٞتهل وقلة النظر والبغض ألىل العدؿ على ا٠تروج من واضح القرآف 
ومن فئة اإلسبلـ بردىم للقرآف بعدما تبُت ؛ فأي كفر أو جحود أو مكابرة أو فرية أعظم 

يقوؿ اهلل جل ثناؤه: ليس من عندي وأنا منو أو أشنع أو أكرب عند اهلل عز وجل من أف 
بريء وليس ىو ُب علمي؛ وتقوؿ اجملربة: بل ىو من عندؾ، وأنت قضيتو علينا فشهَدْت 



على اهلل عز وجل بالزور، وردت عليو قولو: وكذبت كتبو، وأٟتقت بو وأسندت إليو ما 
ومن كتابو  ليس من عنده، وجعلت كرباءىا وأسبلفها أصدؽ عندىا من اهلل عز وجل

 ا١تبُت.

وقولك يا عبداهلل بن يزيد البغداذي: إف اهلل أراد أف ال يؤمن الكفار لعلمو أهنم ال يؤمنوف، 
وأنو لو أراد أف يؤمنوا لكانت تلك اإلرادة تبطل علمو فلذلك مل يرد منهم اإلٯتاف زعمَت، 

 وأنو ٬تب ُب قولنا أف يكوف بصفة ا١تخلوقُت زعمت.

ىؤالء العباد الذين علم اهلل عز وجل أهنم ال يؤمنوف ؛ ىل أمرىم  فنحن نسألك اآلف عن
 اهلل عز وجل وافًتض عليهم أف يكوف منهم اإلٯتاف أـ ال ؟

}يَاَأيػَُّها  فإف قلت: مل يأمرىم اهلل باإلٯتاف ؛ كفرت بأمر اهلل وأبطلت كتابو حيث يقوؿ:
ًرا َلُكْم َوِإْف َتْكُفُروا فَِإفا لِلاِو َما ِفي النااُس َقْد َجاءَُكُم الراُسوُؿ بِاْلَحقٍّ ِمْن رَبٍّ  ُكْم َفآِمُنوا َخيػْ

}َفآِمُنوا بِاللاِو  ]النساء[، وقولو:({051الساَمَواِت َواْْلَْرِض وََكاَف اللاُو َعِليًما َحِكيًما)
ِبُعوُه َلَعلاُكْم َوَرُسوِلِو الناِبيٍّ اْْلُمٍّيٍّ الاِذي يُػْؤِمُن بِاللاِو وََكِلَماتِِو َواتا 

]األعراؼ[، مع آيات كثَتة يطوؿ شرحها مع إكذاب أىل الصبلة   ({036تَػْهَتُدوَف)
 كلهم لك.

وإف أقررت أف اهلل عز وجل أمرىم أف يكوف منهم اإلٯتاف ؛ لزمك ُب قولك ومن داف 
بدينك أف اهلل عز وجل قد أمرىم أف ٬تهِّلوه ُب قولكم وبزعمكم وعلى مذىبكم ؛ إذ 
أمرىم أف يكوف منهم غَت ما يعلم، ويدخل عليك ويلزمك ُب قولك أف اهلل عز وجل 

يعبث ؛ لقولك إف اهلل تعاىل أراد ٦تن يعصي من عباده أف يعصوه ومل يرد أف يطيعوه، وأنت 
مقر لنا بأف اهلل عز وجل قد أمر الذين أراد منهم ا١تعصية أف يكوف منهم الطاعة وال يكوف 

قد أمرىم بزعمك يا عبداهلل بن يزيد أف يكوف منهم ال يريد اهلل، وتقر منهم ا١تعصية ؛ ف
بأنو قد هناىم أف يفعلوا ما يريد وغضب عليهم وعذهبم بالنَتاف وخلدىم بُت أطباؽ أدراؾ 
جهنم ُب عذاب األبد السرمد الذي ال ينقطع إذ مل يتحولوا عما يريد و٭تب ويرضى ويشاء 

 وال يرضى وال يشاء وال ٮتلق. وٮتلق إىل ما ال يريد وال ٭تب



فزعمت أنو يأمر ٔتا ال يريد، وينهى عما يريد، وقد أعلمنا اهلل عز وجل أنو حكيم عادؿ، 
حسن الفعل، ال يليق بو العبث وال اٞتور وال الظلم ألحد من خلقو، وال ٮتلف وعده وال 

 وعيده.

ى عما يريد عبَّاث غَت وقد علم أىل العقوؿ واأللباب أف الذي يأمر ٔتا ال يريد، وينه
حكيم وال عدؿ ؛ فكيف يضاؼ إليو عز وجل فعل من يعبث وىو تبارؾ وتعاىل ال يعبث، 

 وال ٬تور فسميتموه باسم اٞتورة، وأسندًب إليو فعل الظلمة، عز عن ذلك العليم اٟتكيم.

ونسألك أيضاً يا عبداهلل بن يزيد عن ىؤالء القـو الذين علم اهلل عز وجل أهنم سوؼ 
يكفروف ؛ أليس قد أمرىم بًتؾ ما علم أنو سيكوف منهم من الكفر والشرؾ والضبللة 

 والظلم؟

فإف قلت: ال ؛ كفرت بأمر اهلل سبحانو، ؤتا افًتض من اإلٯتاف ُب كتابو، ؤتا أرسل بو 
 الرسل من األمر بطاعتو والنهي عن معصيتو، وما ذكرنا من اآليتُت.

لك، ووجب عليك ُب دعواؾ: أف اهلل جل ثناؤه قد أمرىم وإف قلت: نعم ؛ لزمك لنا ُب قو 
وافًتض عليهم رد علمو وإبطالو إذ زعمت أف ا١تعلـو منهم ىو العلم السابق من اهلل تبارؾ 

 وتعاىل باألشياء قبل أف تكوف.

وقد كذبت عليو ؛ ليس األمر على ما قلت، ولكن العلم من اهلل عز وجل بالذنوب غَت 
اهلل عز وجل ٤تيط بالذنوب وأىلها، واألشياء كلها ليست ٤تيطًة الذنوب، والعلم من 

بالعلم، وإ٪تا افًتض عليك ترؾ الذنوب وا٠تروج منها، وليس ُب إبطاؿ الذنوب وا٠تروج 
منها إبطاؿ العلم وال ا٠تروج منو ؛ فاستفد ىذه اٟتاة ُب ىذا ا١توضع الذي جهلتو، 

 واعرؼ أين ىلكت.

عز وجل قد افًتض على العباد أف ٬تاوزوا علمو وأف يبطلوه ؛ وقد يدخل ُب قولك أف اهلل 
وىذا كفر ٔتا افًتض اهلل على العباد، وإ٪تا أمرىم اهلل عز وجل أف ٮترجوا من قبيح ما يعلم 

إىل أحسن ما يعلم ففي أي ذلك ما تقلبوا فهو يعلمو، وُب علمو يتقلب ا٠تلق، ال 
من معصية، وإ٪تا أدخلهم وأخرجهم باألمر يُدخلهم علمو عز وجل ُب طاعة، وال ٮترجهم 



والنهي ال غَت ذلك، وليس ٢تم على اهلل جل ثناؤه حاة ُب علمو بذنوهبم، وال ٢تم ُب 
 ذلك فرج وال ٧تاة وال راحة.

واألمر الذي ىو الـز ٢تم ومفروض عليهم أف ٮترجوا من قبيح ما يعلم من فعلهم إىل 
ا١تستطيعُت لذلك، ودعاىم إليو وافًتضو عليهم  أحسن ما يعلم من فعلهم، وقد جعلهم اهلل

ومل يكن عز وجل ليدعوىم إىل أمر يفًتضو عليهم ويُعد ٢تم على تركو النار وىو يعلم أهنم 
ال يقدروف عليو عز وجل عن ذلك وتعاىل، وبذلك قامت عليهم اٟتاة ١تا جعلهم 

 مستطيعُت لقبوؿ دينو.

اٟتاة عليو وإتياف موسى صلى اهلل عليو وقد علم اهلل عز وجل أف فرعوف بعد قياـ 
بالرباىُت واٟتكمة البالغة أنو ٮتتار الكفر على اإلٯتاف، وأنو يكفر وال يؤمن باتباعو للهوى 

واستطاعتو ا١تركبة فيو والتخيَت فيها ال بالصد من ربو، وال أمٍر حاؿ بينو وبُت اإلجابة 
 ١توسى صلى اهلل عليو.

ة قاطعة ال يقدر أحد ٢تا على نقض، وأنو قد آمن حيث مع أف لنا ُب فرعوف حاة قوي
أراد اإلٯتاف ورأى العذاب عياناً، فلم ينفعو ذلك اإلٯتاف الذي فعلو لقوؿ اهلل عز 

}َولَْيَسِت التػاْوبَُة لِلاِذيَن يَػْعَمُلوَف السايٍَّئاِت َحتاى ِإَذا َحَضَر َأَحَدُىُم اْلَمْوُت قَاَؿ  وجل:
 [.18]النساء: َف َوًَل الاِذيَن َيُموُتوَف َوُىْم ُكفااٌر{ِإنٍّي تُػْبُت اْْل 

وقد وجدنا فرعوف قد آمن حُت أراد ألنو ٥تَت وليس ٔتابور، وقد أخربنا اهلل عز وجل 
بأصدؽ الشهادة عنو أنو قد آمن حُت مل ينفعو إٯتانو، وذلك قوؿ اهلل عز وجل ٮترب نبيو 

}َحتاى ِإَذا َأْدرََكُو اْلَغَرُؽ  وسلم عن قصتو حيث قاؿ:٤تمداً صلى اهلل عليو وعلى أىل بيتو 
قَاَؿ َءاَمْنُت أَناُو ًَل ِإَلَو ِإًلا الاِذي َءاَمَنْت ِبِو بَػُنو ِإْسَرائِيَل َوأَنَا ِمَن 

]يونس[، فهذا يدؿ على إٯتانو حيث أراد اإلٯتاف، وىذه حاة قاطعة  ({71اْلُمْسِلِميَن)
نو ٤توؿ بينو وبُت اإلٯتاف، وكفى هبذه اٟتاة شاىداً لنا عليك إذ ١تن زعم أنو ٣تبور، وأ

زعمت أف اهلل مل يُرد إٯتانو لئبل يبطل علمو زعمت فقاؿ اهلل تبارؾ وتعاىل راداً على 
 ]يونس[. ({70}آْْلَف َوَقْد َعَصْيَت قَػْبُل وَُكْنَت ِمَن اْلُمْفِسِديَن) فرعوف:



ل يوجب لنا على اجملربة أف فرعوف قد آمن حيث أراد فهذا القوؿ واإلخبار من اهلل عز وج
؛ ألنو مستطيع لئلٯتاف ألنو كاف ٯتكنو ويقدر عليو من قبل ذلك اليـو الذي غرؽ فيو لو 

 أراده ؛ فهذه حاة واضحة ال نقض ٢تا ْتوؿ اهلل وقوتو.

يكوف منو ونسأؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي وأصحابو اجملربة: ىل أمر اهلل سبحانو فرعوف أف 
 اإلٯتاف أـ ال ؟

 فإف قالوا: مل يأمره ؛ كفروا بأمر اهلل وكذبتهم األمة.

وإف قالوا: نعم قد أمره اهلل باإلٯتاف ؛ فقل ٢تم: أمره اهلل أف يكوف منو اإلٯتاف ما قد علم أنو 
 ال يفعلو أبداً ؛ فاهلل عز وجل بزعمكم وُب قود قولكم ينهى عن اإلٯتاف وليس يأمر بو.

قالوا: بلى قد أمر بو ليكوف من فرعوف من اإلٯتاف ما قد علم اهلل سبحانو أنو ال يكوف وإف 
منو ليكوف ذلك ؛ لزمهم ووجب عليهم ُب قو٢تم أف اهلل عز وجل أمر فرعوف أف ٬تّهلو 

بزعمهم إذ أمره أف يكوف منو غَت ما يعلم، وقد علم اهلل أنو سياعل فرعوف مستطيعاً لًتؾ 
بوؿ ما أمره بو، وقد علم اهلل سبحانو أنو لن يكوف منو إال ما علم أنو جعلو ما هناه عنو، وق

مستطيعاً لًتكو وجعل لو الغٌت عنو والقوة على تركو كما قد علم أنو ال يكوف منو من 
اإلٯتاف ما قد جعلو مستطيعاً ألخذه وجعل لو إليو االستطاعة والسبيل، وعن غَته السعة 

نهو عن ا١تعصية إال لئبل تكوف منو، ومل يأمره بالطاعة إال لتكوف والفسحة وا١تندوحة، ومل ي
 منو الطاعة، وليس العلم ْتائل بينو وبُت اتباع موسى صلوات اهلل عليو والقبوؿ ١تا جاء بو.

يُن ُكلُّوُ  وقد قاؿ اهلل جل ثناؤه ُب كتابو احملكم: َنٌة َوَيُكوَف الدٍّ  }َوقَاتُِلوُىْم َحتاى ًَل َتُكوَف ِفتػْ
[، وقد علم عز وجل أف الفتنة سوؼ تكوف باختيارىم كذلك قاؿ 39]األنفاؿ: لِلاِو{

ٞتميع ا٠تلق ليكن منكم اإلٯتاف وال يكن منكم الكفر، فقد علم اهلل عز وجل ما العباد 
عاملوف، وما ىم إليو صائروف باختيارىم واتباع أىوائهم ال بقضائو عليهم وال بتقديره 

 لفعلهم. ١تعاصيهم وال ٓتلقو

إذاً مل ٬تز ُب حكمتو وال ُب عدلو وال ُب صدقو وال ُب حقائق أمره وال ُب واضح كتابو أف 
[، ويقوؿ جزاء ٔتا كنتم 14]السادة: }َفُذوُقوا ِبَما َنِسيُتْم ِلَقاَء يَػْوِمُكْم َىَذا{ يقوؿ:



َمْت َلُهْم َأنْػُفُسُهْم{ تعملوف، ويقوؿ: }بَػَلى َمْن   ، ويقوؿ:[80]ا١تائدة:}لَِبْئَس َما َقدا
َكَسَب َسيٍَّئًة َوَأَحاَطْت ِبِو َخِطيَئُتُو فَُأولَِئَك َأْصَحاُب النااِر ُىْم ِفيَها 

ـُ 75}فَاتػابَػُعوا َأْمَر ِفْرَعْوَف َوَما َأْمُر ِفْرَعْوَف ِبَرِشيٍد) ]البقرة[، وقولو: ({60َخاِلُدوَف) ( يَػْقُد
]ىود[، وقاؿ  ({76َرَدُىُم النااَر َوبِْئَس اْلِوْرُد اْلَمْوُروُد)قَػْوَمُو يَػْوـَ اْلِقَياَمِة فََأوْ 

]الزخرؼ[،  ({54}َوتِْلَك اْلَجناُة الاِتي ُأورِثْػُتُموَىا ِبَما ُكْنُتْم تَػْعَمُلوَف) للمؤمنُت:
ْحَساِف ِإًلا }َىْل َجَزاُء ا ]اٟتاقة[، وقاؿ: ({42}ِبَما َأْسَلْفُتْم ِفي اْْلَيااـِ اْلَخالَِيِة) وقاؿ: ْْلِ

ْحَساُف)  ]النام[. ({17}َوَأْف لَْيَس ِلْْلِْنَساِف ِإًلا َما َسَعى) ]الرٛتن[، وقاؿ: ({41اْْلِ

فأضاؼ تبارؾ وتعاىل فعل العباد إليهم من ا٠تَت والشر، ومل يضف شيئاً من أعما٢تم إىل 
 نفسو إال ما د٢تم عليو من أمره وهنيو وتفضلو بكرمو ال غَت ذلك.

صلوات اهلل عليهما: وادعت عليو اجملربة أنو تعاىل خلق اإلٯتاف  قاؿ أحمد بن يحيى
والكفر فاعلوا زنا الزاين ٥تلوقاً، وصبلة ا١تصلي ٥تلوقة، وأف اهلل عز وجل ىو ا٠تالق لذلك  

كلو، فلزمهم أنو شريك ٢تما ٚتيعاً ُب فعلهما، وأف الزاين مل يكن ليزين حىت خلق فعلو، 
 مل يكن ليصلي حىت خلق فعلو.وأف ا١تصلي 

فنقوؿ ٢تم عند ذلك: فكيف أثاهبم اهلل عز وجل وعاقبهم على خلقو ؟ وىو يقوؿ ٢تم: 
جزاء ٔتا كنتم تعملوف ؛ فأفردىم بفعل ذلك، ومل يقل: جزاء ٔتا كنتم تعملوف وأنا معكم 

تعاىل فاعل لذلك الفعل الذي فعلتموه، فكاف ذلك أعظم للمنة وأقوى للحاة، جل اهلل و 
 عما يقوؿ ا١تفًتوف علواً كبَتاً.

ٍب أعاب العاب أف ىذا قو٢تم ُب اهلل جل ثناؤه ٍب يسموف أىل العدؿ قدرية مفًتين ؛ 
}َوَمْن َيْكِسْب َخِطيَئًة َأْو ِإْثًما ثُما يَػْرـِ ِبِو بَرِيًئا فَػَقِد اْحَتَمَل بُػْهَتانًا  قاؿ اهلل عز وجل:

 نساء[.]ال ({004َوِإْثًما ُمِبيًنا)

فإف كاف اهلل عز وجل ىو الذي خلق أفعاؿ ا١تشركُت وقدرىا عليهم وحاؿ بينهم وبُت 
[، 73]ا١تائدة: }َلَقْد َكَفَر الاِذيَن قَاُلوا ِإفا اللاَو ثَاِلُث َثََّلثٍَة{ التوبة بعلمو فيهم ٍب قاؿ:



ا يَػُقوُلوَف لََيَمسا  وقاؿ ُب موضع آخر: ُهْم َعَذاٌب }َوِإْف َلْم يَػْنتَػُهوا َعما نا الاِذيَن َكَفُروا ِمنػْ
 ]ا١تائدة[. ( َأَفََّل يَػُتوبُوَف ِإَلى اللاِو َوَيْستَػْغِفُرونَُو{51َألِيٌم)

فنقوؿ لك: عمَّ ينتهوف إف كاف اهلل عز وجل ىو الذي قدر فعلهم ؟ وكيف يدعوىم إىل 
 فساد ىذا القوؿ.التوبة وىم ال يقدروف عليها زعمت؟! سبحاف اهلل العظيم ما أعظم 

( َتَكاُد 67( لََقْد ِجْئُتْم َشْيًئا ِإدًّا)66}َوقَاُلوا اتاَخَذ الراْحَمُن َوَلًدا) وقاؿ اهلل سبحانو:
ا) ]مرًن[، ٍب قاؿ  ({71الساَمَواُت يَػتَػَفطاْرَف ِمْنُو َوتَػْنَشقُّ اْْلَْرُض َوَتِخرُّ اْلِجَباُؿ َىدًّ

ًة َأْو ِإْثًما ثُما يَػْرـِ ِبِو بَرِيًئا فَػَقِد اْحَتَمَل بُػْهَتانًا َوِإْثًما }َوَمْن َيْكِسْب َخِطيئَ  سبحانو:
 ]النساء[. ({004ُمِبيًنا)

فإف كاف القوؿ على ما قلَت لقد إذاً دخل فيما عاب، ورماىم ٔتا فعل هبم وقّدره عليهم 
ى قوؿ اجملربة، وقد وقضاه من اكتساهبم إذ رمى األبرياء، ولوال قضاؤه مل يفعلوا ما فعلوا عل

: }َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلبَػرٍّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت أَْيِدي النااِس{ قاؿ عز وجل: [، 41]الرـو
 ومل يقل: ٔتا خلقت فيهم، وال ما قضيت عليهم .

فهذا القرآف ينطق بتكذيبهم صراحاً، وأنتم تكابروف العقوؿ، وتغلطوف على الناس بآيات 
القرآف جهلتم تأويلها، و٢تا معاٍف ُب اللغة العربية تفسَتىا عند أىل العلم متشاهبات ُب 

بالدين وا١تعرفة باللغة العربية، ولوال طوؿ الكتاب لذكرت من ذلك من اآليات ما يتبُت فيها 
 اٟتق، وسأختصر من ذلك ُب كتايب ىذا ما فيو البياف والشفاء لكل مسلم إف شاء اهلل.

َتَكاُد الساَمَواُت يَػتَػَفطاْرَف ِمْنُو َوتَػْنَشقُّ اْْلَْرُض قاؿ عز وجل: } و٨تن نسألك أيضاً حُت
ا) ]مرًن[، أمن قضائو وقدره ومشيئتو وإرادتو وخلقو لقوؿ عباده  ({71َوَتِخرُّ اْلِجَباُؿ َىدًّ

 وفعلهم زعمت؟ أـ من كفر الكفار وشركهم وفريتهم على اهلل ؟

و و٤تبتو ؛ لزمك أف السماوات واألرض واٞتباؿ أردف فإف قلت: ذلك من إرادة اهلل وقضائ
 التفطر واالهنداد واالنشقاؽ من قضاء رهبن وقدره وإرادتو.

وإف قلت غَت ذلك ؛ فزعمت أهنن غضنب من قوؿ الكفار وفريتهم على اهلل جل ثناؤه ؛ 
 رجعت عن قولك، وصرت إىل قولنا بالعدؿ.



 عز وجل قبل أف ٮتلق ا٠تلق: ىل علم أنو ونسأؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي عن علم اهلل
 سيأمرىم با٠تروج ٦تا علم أهنم عاملوف ؟

فإف قاؿ: نعم قد علم أنو سيأمرىم بذلك ؛ قلنا لو: أمرىم با٠تروج من ذنوهبم أو ا٠تروج 
 من علمو ؟

فإف قاؿ: أمرىم با٠تروج من علمو ؛ كفر باهلل العظيم وبانت فضيحتو ؛ إذ ال ٥ترج ألحد 
 علم اهلل عز وجل من ٚتيع خلقو.من 

وإف قاؿ: أمرىم با٠تروج من ذنوهبم ؛ بطلت دعواه ُب العلم، وفلاناه ؛ ألف الذنوب غَت 
، وبُت العلم وا١تعلـو فرؽ عظيم جهلتو القدرية اجملربة، وقد  العلم، والذنوب من ا١تعلـو

العلم الذي ىو من أمرىم اهلل تبارؾ وتعاىل بإبطاؿ ا١تعلـو منهم وليس ُب ذلك إبطاؿ 
صفات الذات وال فساده، وانكسر على عبداهلل بن يزيد البغداذي قولو، وبطلت دعواه 
وزعمو أف فيما زخرؼ من كذبو وفريتو على اهلل فضيحة أىل العدؿ، وأهنم ال ٬تدوف ٦تا 

 قاؿ ٥ترجاً زعم، وغلط اٞتاىل ُب دينو.

ر وليتقوا اهلل الذي إليو ا١تعاد، وال يكوف فلينظر اآلف أصحابو ُب جوابنا ىذا، ولينعموا النظ
}اتاَخُذوا َأْحَبارَُىْم َورُْىَبانَػُهْم َأْربَابًا ِمْن ُدوِف  من أىل اآلية اليت قاؿ اهلل عز وجل:

[، فواهلل ما صلوا لؤلحبار وال للرىباف، ولكنهم كانوا يفعلوف ما أمروىم 31]التوبة: اللاِو{
 بو فلذلك ٝتاىم أرباباً ٢تم.

ٍب ليعلم أصحاب عبداهلل بن يزيد البغداذي أنو قد غشهم وغلط عليهم وأىلكهم ُب 
دينهم وصدىم عن رشدىم، وذلك جزاء من ترؾ القرآف والقوَّاـ بو، وقلد الرجاؿ 

واألحاديث ا١تدخولة أمر دينو وزىد ُب الفتش وإنعاـ النظر، واتبع ا٢توى ببل ىدى من اهلل 
بحث والتمييز واٟتذر من ا٢تاـو على من ال يعذره ألف عز وجل وال طلب للنااة بال

 طلب العلم فريضة على كل مسلم ال عذر ُب ذلك ١تتعبد، واٟتمد هلل رب العا١تُت.

 ونسألو أيضاً عن ا٠تروج من الذنوب أىو ا٠تروج من العلم أـ الدخوؿ فيو ؟



باهلل ألنو يلزمو أف  فإف قاؿ: بل ا٠تروج من الذنوب ىو ا٠تروج من علم اهلل عز وجل ؛ كفر
من أُمر بالدخوؿ ُب شيء فقد كاف ُب غَته، ومن أُمر با٠تروج من شيء فقد أُمر أف يصَت 

ُب غَته ؛ ألهنم يزعموف أف العباد قد أمروا بزعمهم أف يصَتوا ُب غَت العلم إذ أمروا 
 با٠تروج منو فيصَتوف ُب غَت ما كانوا فيو بزعمهم وعلى قود قو٢تم.

إف ا٠تروج من الذنوب ىو الدخوؿ ُب العلم فقد أمروا أف يدخلوا ُب العلم اآلف  وإف قالوا:
إذ كانوا ُب غَته بزعمهم، وقد علم اهلل عز وجل ما سيكوف من العباد من الرب والفاور قبل 

 أف يكوف شيئاً مذكوراً.

سكم وميزوا فاٝتعوا عباد اهلل إىل ما قلنا، وافهموا ما شرحنا وبو احتاانا، ٍب انظروا ألنف
بعقولكم ؛ فإف اإلقداـ على النار ا٠تطر الكبَت العظيم، وا٢توؿ اٞتسيم واٟتسرة الباقية ؛ 

فما بعد ىذا االحتااج والبياف إال اتباع ا٢توى وا١تيل عن ا٢تدى ببل حاة وال برىاف، فاتقوا 
 اهلل إف كنتم مؤمنُت.

ل شيء علمو أـ رضي بعضو ونسأؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي: ىل رضي اهلل عز وجل ك
 وسخط بعضو ؟

فإف قاؿ: رضي بعضو وسخط بعضو ؛ رجع عن قولو، وصار إىل قولنا بالعدؿ ونفي اٞتور 
واٞترب وخلق أفعاؿ العباد إذ زعم أنو قد كاف من العباد شيء مل يرضو اهلل سبحانو وىذا 

 ىو اٟتق وىو قولنا.

من بر أو فاور أو كفر أو غرور، وال  وإف قاؿ: إف اهلل عز وجل قد رضي كل شيء َعِلمو
 يكوف زعم إال ما يرضى و٭تب من الرب والفاور ؛ فحينئذ صار من حزب الشيطاف.

ٍب يقاؿ لو عند ذلك: ىل يسع العباد ُب دين اهلل عز وجل الذي افًُتض عليهم أف ال 
جل وأحب يرضوا وال ٭تبوا ويريدوا هلل عز وجل وللرسوؿ صلى اهلل عليو ما رضي اهلل عز و 

 وأراد وشاء لنفسو ولنبيو صلى اهلل عليو.

 فإف قالوا: ال يسعهم إال ذلك، وال ٬توز ٢تم ُب الدين غَته.



قيل ٢تم: أليس ترضوف وٖتبوف وتريدوف وتشاءوف أف يؤَذى اهلل ورسولو وا١تؤمنوف، وأف يقاؿ 
على آلو سحار  هلل عز وجل إنو اٗتذ ولداً، وإنو ثالث ثبلثة، وأف نبيو صلى اهلل عليو و 

 كذاب، وأنو رضي بقتل األنبياء وأئمة ا٢تدى واآلمرين بالقسط من الناس ؟

فإف قالوا: ال يسعنا وال ٬توز لنا غَت القوؿ هبذا ؛ ألف اهلل رضيو وقضاه وأراده وأحبو وشاءه 
نرضى وخلقو من أفعاؿ العباد، أراده لنفسو ولنبيو وللمؤمنُت، فبل يسعنا وال ٬توز لنا إال أف 

ٔتا رضي اهلل سبحانو وأراد وأحب وشاء ؛ لزمهم ُب قو٢تم أف يرضوا بشتم اهلل عز وجل 
}ُعَزيْػٌر اْبُن  وشتم رسلو صلى اهلل عليهم وقتلهم وقلت األئمة وا١تؤمنُت، وقوؿ اليهود:

[، وقوؿ 30]التوبة: }اْلَمِسيُح اْبُن اللاِو{ [، وقوؿ النصارى:30]التوبة: اللاِو{
[، وإف لو صاحبة وولداً وشركاء، وقو٢تم إف يده 73]ا١تائدة:}ِإفا اللاَو ثَاِلُث َثََّلثٍَة{ الكفار:

 مغلولة، وكل عيب نسبو الكفار إىل اهلل، عز وجل عن ذلك وعبل علواً كبَتاً.

وما نسبوا إىل رسولو َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو وَسلَّم من السحر والشعر والكهانة والكذب وأنو 
 بشر، وأنو ٣تنوف. يعلمو

وإف قاؿ: ال يرضى هبذا، وال ٭تبو وال يريده وال يشاؤه وال يعتقده وال يقوؿ بو ؛ كفر 
بدينهم الذي كاف عليو، ورجع عن مذىبو، وانتقض ٚتيع ما وضعو ٢تم عبداهلل بن يزيد 

 البغداذي.

ْسَخَط اللاَو وََكرُِىوا ِرْضَوانَُو }َذِلَك بِأَنػاُهُم اتػابَػُعوا َما أَ  ونسأ٢تم أيضاً عن قوؿ اهلل عز وجل:
]٤تمد[، من عٌت اهلل جل ثناؤه هبذا القوؿ ؛ ا١تبلئكة واألنبياء  ({46فََأْحَبَط َأْعَماَلُهْم)

 وا١ترسلُت واألئمة الراشدين وا١تؤمنُت ؟ أـ عٌت بذلك الكفار وا١تشركُت واليهود والنصارى ؟

ليهود والنصارى وٚتيع العصاة ؛ لزمهم أهنم قد فإف قالوا: عٌت بذلك الكفار وا١تشركُت وا
رجعوا عن قو٢تم، وأقروا لنا بقولنا وال بد ٢تم من جوابنا ُب ىذا الباب واإلقرار بو، أو الكفر 

 باآلية.

وإف قالوا: عٌت بو ا١تبلئكة واألنبياء وا١ترسلُت ؛ كفروا باهلل صراحاً وخرجوا من دين 
قو٢تم إف كل شيء علمو العباد فبقضاء اهلل وقدره اإلسبلـ، وإ٪تا لزمهم ذلك ألف من 



وإرادتو و٤تبتو ومشيئتو وخلقو لذلك الفعل منهم، فبهذا لزمهم الكفر وأكذبتهم اآلية 
 }َذِلَك بِأَنػاُهُم اتػابَػُعوا َما َأْسَخَط اللاَو وََكرُِىوا ِرْضَوانَُو{. قولو:

 َصلَّى اهلل َعَلْيو وعلى آلو وَسلَّم ٍب نسأؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي: ىل كاف رسوؿ اهلل
 يرضى من الكفار ٔتا رضي اهلل منهم ؟ أـ دعاىم إىل ما ال يرضى اهلل سبحانو وال يريد ؟

فإنو ال يستقيم ٢تم ُب قو٢تم الذي يعتقدوف إال أف يقولوا: إف النيب صلوات اهلل عليو وعلى 
يشاء وال ٭تب، وأف الشيطاف وفرعوف آلو دعا العباد إىل ما ال يرضى اهلل وال يريد وال 

وىاماف وأتباعهم كانوا يدعوف العباد إىل ما أحب اهلل ورضي وشاء وأراد وقضى وقدر 
وخلق من فعل العباد من عبادهتم لؤلوثاف وشتمهم اهلل ورسولو وا١تؤمنُت وا١تؤمنات وقتلهم 

 وظلمهم.

الناس إىل ما ال ٭تب وال  فأي العبدين أحب إىل اهلل عز وجل وأكـر عليو ؛ أعبد يدعو
يريد وال يرضى وال يقضي وال يقدر وال ٮتلق ؟ أـ عبد يدعو الناس إىل ما أحب اهلل ورضي 

 وشاء وقضى وقدر وخلق من فعل عباده؟

فياب ُب قو٢تم راغمُت أف الشيطاف وفرعوف وأبا جهل بن ىشاـ وقاروف وىاماف وإخواهنم 
السَّبلـ ومن ٚتيع الرسل ومن أئمة ا٢تدى ومن أحب إىل اهلل عز وجل من ٤تمد َعَلْيو 

 ا١تؤمنُت والصاٟتُت.

 فإف قالوا: إف نشنع عليهم ونقوؿ ما مل يكن منهم.

قلنا ٢تم: أفليس ىذا احتااجهم وقو٢تم ُب كتاب عبداهلل بن يزيد البغداذي يشهد على ما 
قولوف كلهم: إف كل قلنا، وأف ٚتيع ا٠تلق من أىل ا١تقاالت يعلموف أف اجملربة وا٠توارج ي

شيء ُب األرض بقضاء اهلل وقدره وإرادتو ومشيئتو و٤تبتو، أف أفعاؿ العباد اهلل خلقها 
وقدرىا، وأنو إذا كاف ألحدىم ابن فاسد أو بو عاىة أو ىو على ضبلؿ أو فسق وسألو 

عنو أحد من الناس قاؿ: ذاؾ رجل كما شاء اهلل لو، وذاؾ رجل كما أحب اهلل، وذاؾ رجل  
 ا قضى اهلل عليو، وذاؾ رجل كما قدر اهلل عليو أف يكوف وأراد.كم



وإذا كاف لو ابن صاحب عفاؼ وصبلح فسئل عنو قاؿ: ذاؾ رجل كما ٖتب ويسرؾ وكما 
ترضى وتريد ومل ينسب ذلك العفاؼ والصبلح إىل اهلل عز وجل كما نسب إليو فسق 

 الفاسقُت وفعل ذي العاىة وفساد الفاسد.

م إذا أخذوا ُب األحاديث وذكروا ا١تدف قاؿ القائل منهم: سبحاف من ٍب تسمع من قو٢ت
خرب البصرة، لعن اهلل من خرب البصرة، فبينما ىو يسبحو إذ لعنو جهبلً منهم بعدؿ اهلل 

 عز وجل والفرؽ بُت فعلو وفعل اآلدميُت، وقلة معرفة ْتدود ا١تنطق وواجب العدؿ.

أىوى فبلنة الفاسقة فخرجت ُب طلبها البارحة ومن شأهنم أف يقوؿ الواحد منهم: كنت 
فلقانيها اهلل كما أحب وأشتهي، وُب ىذه الكلمة كفراف اثناف عظيماف فاحشاف ؛ أما 

 واحد فكذبو على اهلل عز وجل وإسناده إليو ما ىو منو بريء أنو زعم أحب وشاء.

، وال ٬توز أف واآلخر قولو: كما أحب اهلل واشتهى، والشهوة ال تكوف إال من اآلدميُت
يقاؿ: اشتهى اهلل ألف ىذا تشبيو، وإ٪تا ٬توز أف يقاؿ شاء اهلل عز وجل ؛ فافهم ىذا 

 الباب.

ٍب يقوؿ ىذا اجملرب اٞتاىل: فباتت فبلنة معي ُب أسر ليلة وأحسن ٣تلس ؛ فلما كاف ُب 
أخرج  آخر الليل جاء الشيطاف فألقى ُب قلبها بلية فأفسدىا علي، فقالت: لست أقعد وأنا

 من عندؾ، فخرجت وتركتٍت.

فنسب ا١تلعوف إىل اهلل عز وجل عما قاؿ أنو الذي لقاىا إياه، ونسب إىل الشيطاف أنو 
الذي سوؿ ٢تا ا٠تروج من عنده ؛ فأي كفر أعظم من ىذا الكفر ؟! وأي جهل أعظم من 

و واإلبطاؿ ىذا اٞتهل؟! الذي احتج عبداهلل بن يزيد البغداذي ُب نصرتو والقياـ بعذر أىل
 للكتاب والعدؿ واٟتكمة.

ومن ذلك: وضعو علينا كتاباً يبطل بو العدؿ زعم، ويثبت بو حاج الكفار والزناة 
والفساؽ، ويلـز اهلل سبحانو ما أسندوه إليو ورموه بو من العظائم والقبائح، قدوس قدوس 

 رب العا١تُت.



دث إخوانو فيقوؿ: كنا البارحة ومن قو٢تم أيضاً ا١تعروؼ بينهم: أف يقعد الواحد منهم ٭ت
نشرب ا٠تمر، ٍب انقطع بنا فلم يبق معنا ٜتر، فبينما ٨تن كذلك إذ رزقنا اهلل قربة ٜتر 

فأ٘تمنا هبا آخر ٣تلسنا ؛ فهذا القوؿ وأشكالو يضع فيو عبداهلل بن يزيد البغداذي اٟتاج 
لى جواب، ولن ويقوؿ ألصحابو: قولوا ألىل العدؿ كذا وكذا فإهنم لن يقدروا لكم ع

يقوموا معكم ْتاة ؛ فسيعلم ما يرد عليو من اٞتوابات ُب ىذا الكتاب ْتوؿ اهلل 
َقِلُبوَف) وقوتو، َقَلٍب يَػنػْ  ]الشعراء[. ({445}َوَسيَػْعَلُم الاِذيَن ظََلُموا َأيا ُمنػْ

}ِإْذ يُػبَػيٍُّتوَف َما ًَل يَػْرَضى ِمَن  ونسأ٢تم عن قوؿ اهلل جل وعز ُب كتابو:
 [، فسلهم ؛ أرضي اهلل ذلك القوؿ أـ ال ؟108]النساء: ْوِؿ{اْلقَ 

فإف قالوا: نعم قد رضي اهلل ذلك القوؿ الذي بيتوا ؛ ردوا على اهلل عز وجل قولو، وكفروا 
وىم يقولوف: بلى قد رضي وأراد  }ِإْذ يُػبَػيٍُّتوَف َما ًَل يَػْرَضى ِمَن اْلَقْوِؿ{، باآلية إذ يقوؿ:

 ا من القوؿ وقدره عليهم.وأحب ذلك الذي بيتو 

وإف قالوا: مل يرضو ؛ رجعوا إىل قولنا وتابعونا، وتركوا قو٢تم باٞترب ؛ ألنو ال يرضى أحد إال 
 ٔتا يريد.

}يَاأَيػَُّها الاِذيَن َءاَمُنوا ِإناَما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْْلَْنَصاُب  ٍب نسأ٢تم عن قوؿ اهلل عز وجل:
ـُ رِْجسٌ  ( ِإناَما يُرِيُد الشاْيطَاُف 71ِمْن َعَمِل الشاْيطَاِف فَاْجَتِنُبوُه َلَعلاُكْم تُػْفِلُحوَف) َواْْلَْزًَل

َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَػْغَضاَء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصداُكْم َعْن ِذْكِر اللاِو َوَعِن  َأْف يُوِقَع بَػيػْ
]ا١تائدة[، فقد أعلمنا اهلل عز وجل أف ىذا كلو من  ({70َف)الصاََّلِة فَػَهْل َأنْػُتْم ُمْنتَػُهو 

إرادة الشيطاف ليس من إرادة اهلل عز وجل، عز عن ذلك وتعاىل، وأنو من فعل الشيطاف، 
وليس من فعل اهلل عز وجل، فهذا من خرب اهلل سبحانو، وىذا كتاب اهلل يشهد لنا عليهم، 

ِديٍث بَػْعَد اللاِو َوَءايَاتِِو }فَِبَأيٍّ حَ  واهلل شاىد على كذهبم عليو،
 ]النساء[. ({044}َوَمْن َأْصَدُؽ ِمَن اللاِو ِقيًَّل) ]اٞتاثية[، ({4يُػْؤِمُنوَف)

َلى  وقد قاؿ عز وجل: }َأَوَلْم َيْكِفِهْم أَناا َأنْػَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يُػتػْ
عدؿ واٟتكمة واٟتاة [، فما بعد ىذا من اٟتق والبياف وال51]العنكبوت: َعَلْيِهْم{



اهلل إال من ظلم ؛ فإف ردوا على اهلل عز وجل قولو كفروا، فأما   الواضحة، فبل يبعد
 حاتهم فقد بطلت واٟتمد هلل رب العا١تُت.

ٍب قاؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي: ٍب سلهم ىل يستطيعوف أف يكوف منهم غَت ما يعلم اهلل 
 أنو كائن ؟

 ف ذلك ؛ فقل: فإف شاء العباد كاف منهم ما ال يعلم اهلل ؟فإف قالوا: نعم قد يستطيعو 

فإف قالوا: نعم ؛ فقل: أخربوين عما ال يعلم اهلل أنو كائن ما ىو ؟ فإهنم لن ٬تدوا شيئاً، 
وسيخربونك أف ما ال يعلم اهلل أنو كائن فليس بشيء، فقل ٢تم: أخربونا عن قولكم: إهنم 

اهلل، وأنتم تقولوف: ىو ليس بشيء ؟ وىل كلفهم اهلل أف يستطيعوف أف يأتوا ٔتا ال يعلم 
 يأتوا ببل شيء ؟

فإف قالوا: بلى قد يستطيعوف أف يأتوا ببل شيء ؛ فقل: أشيء يعلمو اهلل أـ شيء ال يعلمو 
 أنو كائن ؟

 فإف قالوا: شيء ال يعلمو اهلل ؛ فقل: ىل شيء كاف أو يكوف ال يعلمو اهلل ؟

 قد ٬تهل شيئاً وال يعلمو ؛ فقد أمكنوؾ من أنفسهم.فإف قالوا: نعم إف اهلل 

 وإف قادوا لك حينئذ كبلمهم أشركوا ٔتنزلة أىل القبلة.

وإف ىابوا ومل يقودوا فبل تعال عليهم وال تنحلهم الشرؾ وردىم إىل أوؿ الكبلـ فقل ٢تم: 
 أليسوا ال يستطيعوف أف يأتوا بشيء إال قد علمو اهلل أنو كائن منهم ؟

وا: نعم ؛ فقل: إنا كذلك نقوؿ إف اهلل قد علم ما ىو كائن من العباد قبل أف يكوف فإف قال
منهم، فليسوا يستطيعوف تغيَت ما علم اهلل، فهذا قولنا، وال تًتكهم يتحولوف وال يُدخلوف 
وجهاً ُب وجو آخر وألـز كل مسألة منها إىل منتهى قودىا، فإنو أقدر لك على حاجتك 

 منهم.

 الجواب8

صلوات اهلل عليهما: ىذا الكبلـ إعادة منك ُب السؤاؿ عن باب  أحمد بن يحيىقاؿ 
العلم، وقد مضى ُب اٞتواب منا إليك ُب ا١تسألة اليت قبل ىذه ما فيو كفاية غَت أنا ال بد 



أف ٧تيبك و٨تن نعلم أف أحداً من أىل القبلة ال يصدقك أف أحداً يقوؿ إف اهلل عز وجل 
 يعلمو، وأنا زعمت إف قلناه أمكنا من أنفسنا.٬تهل بعض األشياء وال 

وليس ذلك قولنا، و٨تن أىل التوحيد الصحيح الذي ورث عن األنبياء صلوات اهلل عليهم، 
وعن أئمة ا٢تدى َعَلْيهم السَّبلـ، ولوال ٨تن لظهرت الزنادقة ُب الببلد ودعوا إىل دينهم 

 صراحاً.

بغَت ما علم اهلل ؛ فهذا قولك زعمت  وأما قولك: إف العباد ال يستطيعوف أف يأتوا
واعتقادؾ، وتقوؿ لصاحبك أف ال يًتكنا نتحوؿ عنو ؛ فهذا قليل من جهلك وغلطك،  

كيف ال يًتكنا أف ٨تتج عن مذىبنا ونقطع من خالف اٟتق بنور اهلل عز وجل ولطفو إذ 
منو فِلَم ندبو  زعمت أف من علم اهلل جل ثناؤه منو أنو ال يستيطع أف يأٌب بغَت ما علم اهلل

إىل ترؾ ما علم منو من عبادتو لؤلصناـ وأكلو للحراـ وظلمو لؤلياـ واكتسابو لآلثاـ إذ كاف 
 العلم ىو الذي حاؿ بينو وبُت اتباع الرسل وإجابة الكتب والدخوؿ ٖتت لواء اإلسبلـ.

 وقلت: ىل يستطيع أحد أف يفعل خبلؼ ما علم اهلل عز وجل منو ؟

وؿ اهلل وقوتو: أنا نسألكم عن حاة اهلل تبارؾ وتعاىل على خلقو أتاّمة فاٞتواب ُب ذلك ْت
 ىَي بالغة، أـ ليست بتامة وال بالغة ؟

فإف قالوا: بلى ىي تامة بالغة ؛ فقل ٢تم: ما ٘تامها وبلوغها ؟ أليس وجود السبيل 
لرسلو، واالستطاعة إىل ما أمر اهلل عز وجل بو ودعا إليو من الدخوؿ ُب دينو، واإلجابة 

 واالتباع لكتبو ؟

فإف قالوا: ال، ٘تامها وبلوغها ببل سبيل وال استطاعة إىل ما دعا اهلل عز وجل إليو، وال إىل 
ما أمر اهلل بو، وال إىل ما هنى عنو ؛ كفروا ومل ٬تدوا حاة، ودخل عليهم ُب قو٢تم أهنا وعد 

نهم وبينو ُب السر، خلف وغرور وأنو دعاىم ُب زعمهم إىل شيء ُب العبلنية وحاؿ بي
 فوصفوا اهلل جل ثناؤه بالصفة اليت وصف هبا ا١تنافقُت، وكفى هبذا كفراً.



وقد علم اهلل عز وجل أف الكفار يقولوف إنو ثالث ثبلثة، وإف لو صاحبة وشركاء، وإف 
ْحَمِن ِإنَاثًا }َوَجَعُلوا اْلَمََّلِئَكَة الاِذيَن ُىْم ِعَباُد الرا  ا١تبلئكة بناتو، وذلك قولو يرد عليهم:

 ]الزخرؼ[.({07َأَشِهُدوا َخْلَقُهْم َسُتْكَتُب َشَهاَدتُػُهْم َويُْسأَُلوَف)

فإذا كاف قد علم ىذا منهم فَِلَم افًتض عليهم تركو، وقد علم أهنم ال يستطيعوف أف يأتوا 
 بد بغَت ما علم منهم، فيلزمو أنو قد افًتض عليهم ا٠تروج من علمو، ىذا يلـز ُب اٟتاة ال

٢تم منو، فإف قالوا بذلك لزمهم أف للناس ٥ترجاً من علم اهلل جل وعز وتعاىل، وىذا رأس 
 الشرؾ وغاية العمى واٞتهل وكفى هبذا كفراً.

ٍب قاؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي: ٍب سلهم فقل أخربوين عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
يعاً معرفة واحدة ؟ أـ ُجعل بعضهم وعلى آلو حُت جاء يدعو الناس إىل شيء، يعرفونو ٚت

 يعرؼ وبعضهم ال يعرؼ؟

فإف قالوا: ُجعل كلهم يعرفوف ما دعاىم إليو معرفة واحدة ؛ فقل ٢تم عند ذلك: أليس 
ٚتيع ا١تشركُت قد عرفوا أف اهلل واحد وأف ٤تمداً رسولو، وأف ما جاء بو فهو حق ؟ ألف 

 ا١تؤمنُت قد عرفوا ذلك وىم مثلهم ُب ا١تعرفة.

فإف قالوا: نعم ؛ فأثبْت عليهم ىذا القوؿ ٍب سلهم عمن وصفو اهلل ال يسمع وال يبصر، 
]اٞتاثية[، أتصفوهنم يعلموف، واهلل يقوؿ  ({06}الاِذيَن ًَل يَػْعَلُموَف) أرأيتم حيث قاؿ اهلل:

 إهنم ال يعلموف؟

[، فكيف تصفوهنم أهنم ]البقرة ({06}ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي فَػُهْم ًَل يَػْرِجُعوَف) وحيث يقوؿ:
يبصروف ويسمعوف ؟ فإهنم ال يعطونك أف خلقو ٚتيعاً يعرفوف ما يعرؼ الرسل وا١تؤمنوف 

 من توحيد اهلل عز وجل ورساالتو وجنتو وناره، واهلل يصفهم بغَت ذلك.

 الجواب8

صلوات اهلل عليهما: أما قولك إف الرسل تعلم من توحيد اهلل والعلم  قاؿ أحمد بن يحيى
ال يعلم غَتىم وكذلك ا١تؤمنوف يعلموف من التوحيد والعلم ما ال يعلم ا١تشركوف ؛ فإنا ما 

نقوؿ: إف الرسل َعَلْيهم السَّبلـ عندىم من العلم ما ليس عند أحد ٟتاجة الناس إليهم، 



وعليهم أف يعلموا الناس ٚتيع ما افًتض اهلل عز وجل عليهم من معرفة دينو، وليس عند 
لمتهم الرسل، وا١تؤمنوف قد كانوا قبل ٣تيء الرسل ال علم ٢تم وال معرفة ا٠تلق إال ما ع

 عندىم وال دين حىت تعلموا وطلبوا العلم فصاروا علماء مؤمنُت.

وكذلك ٬تب على ٚتيع ا١تشركُت والظا١تُت أف يطلبوا العلم وال يقصروا فيو ويدخلوا ُب اٟتق 
أهنم ال يعلموف وال يبصروف وال يسمعوف  حىت يصَتوا علما، وإ٪تا عاب اهلل عز وجل عليهم

وأهنم صم بكم عمي إذ تركوا ذلك الذي أمروا بو مكابرة ومعاندة وٝتاىم بكماً وصماً 
وعمياً إذ تركوا العلم واٟتق والرشد وىم يقدروف على طلبو وأخذه والدخوؿ فيو والتعلم لو 

 لعلماء ُب كل عصر.من رسل اهلل صلوات اهلل عليهم ومن أوصيائهم من بعدىم ومن ا

ولو كانوا عمياً وصماً وبكماً ال يسمعوف األصوات وال يفقهوف كبلـ الرسل وال يعرفوف 
تأديتها لدين اهلل عز وجل وتبليغها وال ما تدعو إليو من كتب رهبا ما كاف عليهم هلل عز 

ما وجل حاة وال لزمهم عذاب أبد األبد إذ كانوا صماً وبكماً ال يعقلوف وال يسمعوف 
 ُدعوا إليو من دين اهلل جل ثناؤه.

والدليل على ذلك ُب حكم ٚتيع أىل اإلسبلـ أنو ال حاة على األصم فيما ال يسمع، 
وال على األعمى فيما ال يبصر، وال على األبكم فيما ال يعقل، وال على األعرج وال على 

ْعَمى َحَرٌج َوًَل َعَلى }لَْيَس َعَلى اْْلَ  ا١تقعد، وقد عذرىم اهلل عز وجل ُب القرآف فقاؿ:
[، فقاؿ: ليس على األعرج حرج وال 61]النور: اْْلَْعَرِج َحَرٌج َوًَل َعَلى اْلَمرِيِض َحَرٌج{

 على ا١تريض حرج.

وأما ا١تعتوه فهو الذي ال يعقل، فليس يلزمو ُب اٟتكم أف ٬ُتلد إف زنا وال يقتل إف قَتل، وال 
ء من ٚتيع فعلو، وكذلك ال جهاد على األعرج تُقطع يده إف سرؽ، وال يؤاخذ على شي

 وال على األعمى وال على ا١تريض، ىذا ا١تعروؼ ُب حكم اإلسبلـ الذي ال حيلة لك فيو.

وقد باف جهلك وصح خطؤؾ وكذبك على اهلل عز وجل أنو لو كاف القـو الكفار الذين 
ذكرهتم وقمت بعذرىم وألزمت اهلل عز وجل اٞتور ُب عذاهبم إذ كانوا صماً وبكماً ال 

يعلموف وال يعقلوف على اٟتقيقة ال على اجملاز ٍب عذهبم اهلل جل ثناؤه ٍب خلدىم ُب نار 



ىذا ٢تو أعظم اٞتور الذي وصفت بو ربك عز وجل عن ذلك  جهنم األبد األبيد، إف
العدؿ الذي ال ٬تور، فهذا ما جهلتو وأخطأت فيو وقلت إف أىل العدؿ ال يقدروف لك 

 على جواب.

على أنا نقوؿ: أين كنت عن قولو عز وجل ٮترب نبيو صلى اهلل عليو عن ا١تشركُت حيث 
]الزخرؼ[، وقالوا  ({65ُهْم لَيَػُقوُلنا اللاُو فَأَناى يُػْؤَفُكوَف)}َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم َمْن َخَلقَ  قاؿ لو:

}َوِإفا  [، وقولو عز وجل:3]الزمر:}َما نَػْعُبُدُىْم ِإًلا لِيُػَقرٍّبُونَا ِإَلى اللاِو زُْلَفى{ ُب األصناـ:
}َوِإَذا َجاُءوَؾ  [، وقولو:144لبقرة:]ا الاِذيَن ُأوتُوا اْلِكَتاَب لَيَػْعَلُموَف أَناُو اْلَحقُّ ِمْن رَبٍِّهْم{

بُػَنا اللاُو ِبَما  َحيػاْوَؾ ِبَما َلْم ُيَحيٍَّك بِِو اللاُو َويَػُقوُلوَف ِفي َأنْػُفِسِهْم َلْوًَل يُػَعذٍّ
َها أَنْػُفُسُهْم ظُْلًما [، وقولو:8]اجملادلة: نَػُقوُؿ{ َقَنتػْ }َوَجَحُدوا ِبَها َواْستَػيػْ
ُىْم َعِن السابِيِل وََكانُوا  وقولو: [،14]النمل: َوُعُلوًّا{ }َوزَياَن َلُهَم الشاْيطَاُف َأْعَماَلُهْم َفَصدا

}َوقَػْوِلِهْم قُػُلوبُػَنا غُْلٌف َبْل  ]العنكبوت[، وقولو عز وجل ٮترب عنهم: ({16ُمْسَتْبِصرِيَن)
َها ِبُكْفرِِىْم{ ا بالطبع ال أنو جربىا [، أي ٝتاىم وحكم عليه155]النساء: طََبَع اللاُو َعَليػْ

[، أي 5]الصف: }فَػَلماا زَاُغوا َأزَاَغ اللاُو قُػُلوبَػُهْم{ على ذلك فتلزمو دعواؾ مثل قولو:
 ٝتاىا زائغة بفعلهم، ومثل ىذا كثَت ُب القرآف.

وأما قولك: ىل عرؼ بعضهم ومل يعرؼ بعض، قاؿ أٛتد بن ٭تِت صلوات اهلل عليهما: 
أحد بدينو، فهذا قوؿ فاسد، والقوؿ الصحيح أف اهلل عز وجل وىل اختص اهلل أحداً دوف 

بعث رسولو صلوات اهلل عليو وسلم إىل ا٠تلق كافة ومل ٮتتص أحداً دوف أحد، ومل يؤثر 
أحداً على أحد إال الرسل صلى اهلل عليهم فقد اصطفاىم ١تا علم منهم أهنم ال ٮتتاروف 

تسبوا ال أنو جار عليهم وال حاىب وال معصيتو أبداً، وقد فضل بعضهم على بعض ٔتا اك
ماأل، واختياره ٢تم فإ٪تا كاف بعلمو عز وجل بصحة ضمائرىم وأهنم موضع ما استؤمنوا 

]الدخاف[،  ({14}َولََقِد اْختَػْرنَاُىْم َعَلى ِعْلٍم َعَلى اْلَعاَلِميَن) عليو، وقاؿ ُب كتابو:
فيما دعاىم إليو، ال عذر ٢تم وال واٟتاة على ا٠تلق هلل عز وجل ُب طلب دينو والدخوؿ 

حاة على اهلل عز وجل ١تدٍع منهم، ومن ىيج مشيئتو ُب الطاعة ىاجت، ومن ىيج 



مشيئتو ُب الكفر ىاجت، وليس على أحد كره ُب الدين، وال قسر وال جرب وال مانع ٯتنعو 
اإلسبلـ عنو، وال حائل ٭توؿ بينو وبينو، ومن قاؿ بذلك فقد كفر وأبطل القرآف وخرج من 

}ُقْل َىِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اللاِو َعَلى  لقوؿ اهلل عز وجل ٭تكي عن نبيو َعَلْيو السَّبلـ:
]يوسف[،  ({016َبِصيَرٍة أَنَا َوَمِن اتػابَػَعِني َوُسْبَحاَف اللاِو َوَما َأنَا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن)

}َمْن يُِطِع  [، وقولو:158]األعراؼ: ِو ِإلَْيُكْم َجِميًعا{}يَاَأيػَُّها النااُس ِإنٍّي َرُسوُؿ اللا  وقولو:
 [، وقولو:80]النساء: الراُسوَؿ فَػَقْد َأطَاَع اللاَو{

ُر  ]البقرة[، وقولو: ({413}َواللاُو ًَل ُيِحبُّ اْلَفَساَد) }يَػُقصُّ اْلَحقا َوُىَو َخيػْ
َر 4َفَسواى)}الاِذي َخَلَق  ]األنعاـ[، وقاؿ: ({35اْلَفاِصِليَن) ( َوالاِذي َقدا

 ]األعلى[، ومل يقل: والذي قدر فأضل. ({1فَػَهَدى)

َنا لَْلُهَدى) وقولو: }َوَأماا  ]الليل[، وقولو: ({01( َوِإفا لََنا َلْْلِخَرَة َواْْلُوَلى)04}ِإفا َعَليػْ
}لِيَػْهِلَك َمْن  [، وقولو:17]فصلت: َثُموُد فَػَهَديْػَناُىْم فَاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَلى اْلُهَدى{

َنٍة َوِإفا اللاَو َلَسِميٌع َعِليٌم) َنٍة َوَيْحَيا َمْن َحيا َعْن بَػيػٍّ ]األنفاؿ[،  ({24َىَلَك َعْن بَػيػٍّ
ُلو َعَلْيِهْم َءايَاتَِنا َوَما   وقولو: َعَث ِفي ُأمٍَّها َرُسوًًل يَػتػْ }َوَما َكاَف رَبَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى َحتاى يَػبػْ

بِيَن َحتاى  ]القصص[، وقولو: ({37ُكناا ُمْهِلِكي اْلُقَرى ِإًلا َوَأْىُلَها ظَاِلُموَف) }َوَما ُكناا ُمَعذٍّ
َعَث َرُسوًًل) ( َوِإَذا ُقِرَئ َعَلْيِهُم 41}َفَما َلُهْم ًَل يُػْؤِمُنوَف) ]اإلسراء[، وقولو:({03نَػبػْ

بُوَف)( َبِل الاِذي40اْلُقْرَءاُف ًَل َيْسُجُدوَف) ( 41( َواللاُو َأْعَلُم ِبَما يُوُعوَف)44َن َكَفُروا ُيَكذٍّ
}َفَما َلُهْم َعِن التاْذِكَرِة  ]االنشقاؽ[، وقولو: ({42فَػَبشٍّْرُىْم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم)

[، 74]ا١تائدة: }َأَفََّل يَػُتوبُوَف ِإَلى اللاِو َوَيْستَػْغِفُرونَُو{ ]ا١تدثر[، وقولو: ({27ُمْعِرِضيَن)
ُهْم َعَذاٌب  وقولو: ا يَػُقوُلوَف لََيَمسانا الاِذيَن َكَفُروا ِمنػْ }َوِإْف َلْم يَػْنتَػُهوا َعما
 ]ا١تائدة[. ({51َألِيٌم)



أفبل تسمع إىل ىذا القوؿ، وإىل ىذه اٟتاج القواطع من اهلل عز وجل ا١تبطلة ٞتربؾ 
لكفر، وصدىم عن ا٢تدى، والقاىرة ٟتااك؟ أىذا أيها اٞتاىل قوؿ من جرب خلقو على ا
 وأراد ٢تم الضبللة والردى ؟! سبحاف اهلل وتعاىل عما يصفوف.

وأما قولك: إف اهلل عز وجل مل يُعط ا٠تلق ما يأخذوف بو ما أمرىم بو من دينو ففرية 
منك على اهلل جل ثناؤه وتكذيب لكتابو وطعن على عدلو، وإثبات لعذر من عصاه من 

 الظا١تُت .ا١تشركُت وافًتى عليو من 

يَماَف َوزَيػاَنُو ِفي قُػُلوِبُكْم  وأما سؤالك عن قوؿ اهلل سبحانو: }َوَلِكنا اللاَو َحباَب ِإلَْيُكُم اْْلِ
 ]اٟتارات[. ({5وََكراَه ِإلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَؽ َواْلِعْصَياَف ُأولَِئَك ُىُم الرااِشُدوَف)

 الجواب8

 عليهما: فإف اهلل عز وجل مل ٬تربىم بذلك التحبيب وال صلوات اهلل قاؿ أحمد بن يحيى
بذلك التكريو جرباً وال قسراً وال جعلو ُب قلوهبم كما ٬ُتعل الشيء ُب الشيء مثل السيف 

ُب الغمد وا١تاء ُب الراوية، وإ٪تا جعل ذلك التحبيب والتكريو عز وجل بالدعاء ٢تم 
فيها من النعيم ا١تقيم والفوز العظيم، وما وصف والتشويق إىل اٞتنة وما أعد اهلل جل ثناؤه 

من القصور، وما فيها من نواعم اٟتور واألهنار اٞتارية، والثمار الدائمة، واألفناف الدانية 
وأهنار العسل واللنب وا١تاء وا٠تمر الذي ال يشبو شيئاً من نعيم الدنيا، فهذا التحبيب 

 ال كونو فيهم قسراً.بالصفة، ال أنو سبحانو أكرىهم عليو جرباً، و 

وكذلك التكريو للكفر إ٪تا ىو ٔتا خوؼ وحذر وأعذر وأنذر ووصف من السبلسل 
واألغبلؿ واٟتميم واٞتحيم والسحب على الوجوه وا١تهل والزقـو والغسلُت، وقولو 

َرَىا لَِيُذوُقوا اْلَعَذابَ  تعاىل: ْلَناُىْم ُجُلوًدا َغيػْ [، 56]النساء: {}ُكلاَما َنِضَجْت ُجُلوُدُىْم َبدا
 فهذا معٌت التحبيب والتكريو الذي جهلتو ال غَت ذلك.

ولو كاف على ما ذىبت إليو ومن قاؿ بقولك من أىل اٞترب مل يقل عز وجل: جزاًء ٔتا  
كنتم تعملوف، ولوجب أف يقوؿ: جزاًء ٔتا عملت أنا فيكم وصورتو ُب قلوبكم قسراً وجرباً، 



ؿ احملاؿ وخلق األفعاؿ وإرادة الضبلؿ ومشاهبة اٞتهاؿ، واهلل عز وجل متعاؿ متقدس عن قو 
 والدخوؿ فيما علموا من األعماؿ.

وأما ما سألت عنو من اختبلؼ التوحيد ؛ فالتوحيد ال ٮتتلف وال يتناقض وال يبطل شيء 
منو ألنو دين اهلل عز وجل الذي ال ُتدَخل اٞتنُة إال ٔتعرفتو وسائر الفرائض فهي تبع لو 

 ما نعلم التوحيد ٮتتلف ُب قوؿ أحد إال معكم.وللعدؿ ؛ ف

فإف توحيدكم الذي ٝتيتموه توحيداً ىو الذي ٮتتلف ويتناقض ١تا شبهتم اهلل عز وجل 
ٓتلقو اٞتائرين، وعبيده ا١تفسدين، وليس ٬توز ألحد من ا٠تلق جهل بعض صفة اهلل عز 

البالغُت الكاملة عقو٢تم وجل بل معرفة العدؿ والتوحيد فريضة الزمة ٞتميع أىل األرض من 
ال عذر ألحد ُب ذلك ؛ ألف العدؿ والتوحيد أصل اإلسبلـ وقواـ الدين، وال يستقيم 

اعتقاد واحد منهما إال باعتقاد اآلخر، ومل يضع اهلل عز وجل علم التوحيد وال العدؿ عن 
 مكلف من ٚتيع ا٠تلق.

هلل عز وجل قادر ومل يقر بأنو ٍب قاؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي: ٍب سلهم عمن أقر بأف ا
 فاىم.

 الجواب8

رضي اهلل عنو: ىذا عندنا سؤاؿ من ال يعرؼ اهلل عز وجل وال  قاؿ أحمد بن يحيى
توحيده، وىذه ا١تسألة فاسدة لقولك: فاىم ؛ فقولك: فاىم، كفر باهلل العظيم ألف فا٫تاً 

صفة ا١تخلوقُت وذلك من صفات ا٠تلق إذ منهم من يفهم ومنهم من ال يفهم، والفهم من 
 عن اهلل منفي.

وقولك: فاىم ؛ فهي خارجة من اللغة العربية فلزمك ا٠تطأ ُب وجهُت ُب التوحيد واللغة 
ٚتيعاً، وإ٪تا تقوؿ العرب: رجل َفِهٌم، وال تقوؿ فاىم، وىذه اللفظة من جهلك بالتوحيد، 

 ي عن ذلك كلو.ال ٬توز أف يوصف اهلل عز وجل بفهم، وقوؿ القائل: اهلل عامل ٬تز 

ومن قاؿ زعمَت إنو قادر ومل يقر بأنو قاىر وأقر بأنو إلو ومل يقر بأنو خالق وىذا القوؿ 
 الذي قلتو فكلو فاسد ال ٬توز ُب التوحيد وال يقولو من لو أدىن رأي سديد ومعرفة يسَتة.



ؼ حُت فأما قولك أيها اجملرب ُب احملتلم وليس ٔتانوف وال مغلوب على عقلو ألنو ال يعر 
احتلم أنو قد كمل عقلو ؛ فهذا كبلـ ٥تلط مل ُنِصّحو، واحملتلم ليس عليو لـو ُب نومو، 

والفرائض لو الزمة وإف ناـ، والتوحيد عليو فريضة وإف ناـ ؛ ألف النـو ال يذىب عنو فرض 
 التوحيد، وعليو أف يقـو بفرائضو ويؤديها ويعتقدىا.

نائم ُب نومو أردنا بذلك أف فرض اهلل الـز للنائم وقولنا: إف الفرائض والتوحيد الزمة لل
واليقظاف، نريد أف على النائم أف يكوف ضمَته واعتقاده التوحيد ووجوب الفرائض فإذا 

 استيقظ لزمو العمل واألداء ١تا افًتض عليو.

وأما الفعل ففيو يكوف الثواب والعقاب ؛ ألف األمر والنهي إ٪تا ىو الـز ألىل العقوؿ، 
علم أف الزنج وا٢تند واٟتبش وٚتيع األعاجم إذا طلبوا العلم والتعليم نالوه وأدركوه، وأنت ت

}ُقْل  وإف قصروا بعد دعاء الرسل لزمتهم اٟتاة لقوؿ اهلل سبحانو لنبيو صلى اهلل عليو:
من [، وال عذر ألحد 158]األعراؼ: يَاأَيػَُّها النااُس ِإنٍّي َرُسوُؿ اللاِو ِإلَْيُكْم َجِميًعا{

األولُت واآلخرين ُب أداء ما افًتض اهلل عليو من توحيده وعدلو ودينو وإف عذرتو أنت 
ّتهلك وفريتك على اهلل جل ثناؤه وجعلك لو اٟتاة على اهلل سبحانو، ورددت القرآف واهلل 

ٌة بَػْعَد الرُُّسِل{ سبحانو يقوؿ: [، 165]النساء: }لَِئَّلا َيُكوَف لِلنااِس َعَلى اللاِو ُحجا
ْنَس ِإًلا لِيَػْعُبُدوِف) وقولو: ]الذاريات[، وكل ىذا يكذب  ({34}َوَما َخَلْقُت اْلِجنا َواْْلِ

قولك الذي قلت إف اهلل عز وجل أراد أف ال يعبدوه وأراد أف ال يؤمنوا، وأف يكفروا 
 ويفاروا.

أىل بيتو وسلم  فإف قاؿ لنا قائل: أليس قد ٕتدوف ُب الرواية عن النيب صلى اهلل عليو وعلى
أنو قاؿ: ))رفع القلم عن ثبلثة عن النائم حىت يستيقظ، وعن اجملنوف حىت يفيق، وعن 

 الطفل حىت يبلغ((؟

فإذا قلنا: قد صح ذلك، قاؿ: كيف زعمتم أف الفرائض الزمة للنائم وا١تستيقظ، فهذا 
 ينقض ما قلتم ؟



مو، وال يزوؿ عنو اعتقادىا، والزمها قلنا لو: إ٪تا يزوؿ عن النائم فعل الفرائض ما داـ ُب نو 
 الواجب احملتـو الذي ال يسقط.

والدليل على ذلك: أنو ال ٬توز أف تقوؿ لرجل نائم: ىذا الرجل النائم قد زاؿ عنو اإلٯتاف 
بزواؿ عقلو وما ىو فيو من نومو، ولكن ٬توز أف تقوؿ: قد زاؿ عن ىذا النائم عمل 

 الصواب واٟتمد هلل رب العا١تُت.الفرائض ما داـ نائماً ؛ فهذا وجو 

ومن اٟتاة لنا عليك أف أفعاؿ العباد غَت ٥تلوقة: قوؿ أمَت ا١تؤمنُت علي بن أيب طالب 
صلوات اهلل عليو وقد ُسئل ما اإلٯتاف ؟ فقاؿ: )اإلٯتاف قوؿ مقوؿ، وعمل معموؿ، وعرفاف 

 ُب العقوؿ(، ومل ٭تد اإلٯتاف ْتد يُلمس، وال ْتس ٭تس.

اإلٯتاف مرة أخرى ؛ فااء َعَلْيو السَّبلـ با١تعٌت األوؿ بعينو بلفظ غَت اللفظ ٍب سئل ما 
األوؿ، فقاؿ: )اإلٯتاف قوؿ باللساف، وعمل باألركاف، ومعرفة باٞتََناف(، ومل يصف اإلٯتاف 
أنو ٥تلوؽ وال أنو موجود بُت ستة حدود وىي ا٠تلف والقداـ، وا١تيمنة وا١تيسرة، والفوؽ 

 ال بد منها لشيء من ٚتيع ما خلق اهلل عز وجل.والتحت، اليت 

وأنتم فبل توجدوننا أفعاؿ العباد بُت ىذه اٟتدود أبداً، وذلك الدليل على أهنا غَت ٥تلوقة 
وأهنا حركات بٍت آدـ وفعلهم شاىد ذلك األكرب الذي ال يرد قوؿ اهلل عز وجل 

ما خلقوا ليس ٓتلق اهلل عز  [، فصح أف17]العنكبوت: }َوَتْخُلُقوَف ِإْفًكا{ للظا١تُت:
 وجل، وُب أقل من ىذا كفاية، واٟتمد هلل رب العا١تُت.

ٍب قاؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي ُب كتابو وىو ٮتاطب صاحبو وىو يغريو بأىل العدؿ: 
واعلم أنك لن تسأ٢تم عن شيء ىو أشد عليهم من ىذا وأشباىو ألهنم يقولوف ال يكلف 

 يعوف ؛ فإف جعلوا إلنساٍف شيئاً ومل يعطوا اآلخر انكسر قو٢تم.اهلل العباد إال ما يستط

ألهنم إف كلفوا اآلخر حينئذ ما على اآلخر ومل يعط ما أعطي اآلخر، فقد كلفوه حينئذ ما 
ال يطيق ألف الشيء الذي ُكّلف ال يناؿ إال بذلك الفضل الذي أعطيو اآلخر، فهو اآلف 

 مكلف ما ال يطيق.



عقل وبغَت العقل فسلهم ما ذلك الشيء الذي ىو غَت العقل ؟ فإهنم لن فإف قالوا: إنو بال
يصفوه لك أبداً إال منة من اهلل ؛ فقل ٢تم عند ذلك: إنا كذلك نقوؿ: إهنم مكلفوف حُت 
يبلغوف اٟتلم وتقـو عليهم الفرائض وتدرؾ العقوؿ، وذلك حُت يبلغوف اٟتلم وال يطيقوف 

 نو وتعريفو.ذلك الذي كلفوا إال ٔتن اهلل وعو 

وإف َشَغب أحد منهم فقاؿ: إنا ال نصفو ٔتنٍّ من اهلل وىو شيء سوى العقل ؛ فقل ٢تم 
 عند ذلك: أفما أعطي الذين تزعموف مثل ذلك الشيء الذي ىو ]سوى[ العقل ؟

فإف قالوا: بلى ؛ فقل ٢تم: فما ٢تم مل يعرفوا كما عرؼ ىؤالء، وإ٪تا ىو شيء من كاف فيو 
 فإهنم سيفروف من ىذا الكبلـ أيضاً فبل توجد ٢تم حاة.مع عقلو عرؼ ؟ 

وإف قالوا: ىو شيء سوى منة اهلل ؛ فسلهم ما ىو ؟ فإهنم لن يصفوه لك وإف تكلفوا لك 
 شيئاً يَِلُذوف بو، فإنو ليس لو أصل.

 الجواب8

عليهما السبلـ: أما قولك يا عبداهلل بن يزيد البغداذي لصاحبك:  قاؿ أحمد بن يحيى
 أنك لن تسأ٢تم عن شيء ىو أشد عليهم من ىذا وأشباىو. واعلم

وقولك ُب غَت موضع من كتابك: إف أىل العدؿ يفروف من كبلمك، وإهنم يعازوف عن 
جوابك، تُػَفرِّح بذلك نفسك وأصحابك ؛ فكاف مثلك ُب القوؿ مثل إنساف قاؿ ٞتماعة 

ن الرمل حيث ال يعرؼ وقد خرجوا ُب سفر: إذا صرًب ُب الدىناء ُب موضع كذا وكذا م
ا١تاء فإنو سوؼ يلقاكم هنر عظيم كثَت ا١تاء وحولو فواكو كثَتة وعنده أسود خوادر فكلوا 

من تلك الثمار واشربوا من ذلك ا١تاء ببل حساب وال عاقبة سوء، وأما األسود فإهنا سوؼ 
نصيحتو، وتقليداً تفر من لقائكم إذا رأتكم فبل هتتموا هبا ؛ فذىبوا اتكاالً على قولو، وثقة ب

لو، فلما بلغوا الغائط األمق من الدىناء جهدىم العطش والضر ومل ٬تدوا هنراً وال ٙتاراً، 
ووجدوا األسود فساعة عاينتهم وثبت عليهم ففرستهم ٚتيعاً فلم يفلت منهم أحد، 

 وكذلك ىلك من قلد الرجاؿ دينو ببل بياف، وال حاة قاطعة، وال بينة قاىرة.



مثل أصحابك، وما أعطيتهم من القوؿ احملاؿ الذي ينتقض عليهم عند الرد فهذا مثلك و 
 ومبلقاة الرجاؿ.

وأما قولك ألصحابك: إف من قولنا ٨تن أىل التوحيد والعدؿ: أف اهلل عز وجل ال يكلف 
 العباد إال ما يستطيعوف ؛ فذلك قولنا.

 وف بو ؟وأنك زعمت تسألنا ٔتا كلفهم اهلل عز وجل ىذا الدين وما يستطيع

فإنا نقوؿ لك: إف اهلل تبارؾ وتعاىل كلف العباد الفرائض وجعل فيهم استطاعة بينة مركبة 
وأرسل إليهم الرسل، وأنزؿ عليهم الكتب، وأمرىم وهناىم بعد كماؿ العقوؿ، وقسمو ٢تا 

بينهم بالسوية، ولذلك صارت الفرائض عليهم واجبة بالسوية ؛ إال أف تقوؿ يا عبداهلل بن 
البغداذي ومن قاؿ بقولك: إف لبعض الناس عينُت ونصفاً ولبعضهم عيٍت إال ربع  يزيد

 فكلف ىذا من الفرض ما مل يكلف اآلخر.

ومثل ذلك لو أف رجبًل كاف لو مائة عبد فدفع إىل كل عبد منهم ديناراً وأمره أف يأخذ لو 
فااءه ٔتثقاؿ  بذلك الدينار مسكاً، وا١تسك حينئذ مثقاؿ بدينار، فذىب كل واحد منهم

مسك بدينار ألنو مل يفاوت بينهم ُب العطاء، ومل يرخص ألحد منهم فيما دوف ا١تثقاؿ 
 لؤلداء.

فهل ٬توز ُب اٟتكمة عندؾ أو يثبت ُب العدؿ أو يقع عليو األوىاـ أنو لو عاقب كلهم أو 
 بعضهم أنو يصح لو اسم حكمة ؟ أو يثبت لو اسم العدؿ؟ فهذا وجو.

أنو دفع أيضاً إىل كل واحد منهم ديناراً مرة أخرى وأرسلهم يأتونو بذلك ٍب نقوؿ لك: لو 
ا١تسك على الشرط من الوزف وىو مثقاؿ بدينار فااءه واحد منهم بنصف مثقاؿ وجاءه 

اآلخر ٔتثقاؿ إال ربع وجاءه اآلخر ٔتثقاؿ إال سدس وجاءه اآلخر بثلثي مثقاؿ وجاءه 
بينهم ُب العطاء وكلفهم أف يأتوا بوزف واحد على ما اآلخر ٔتثقاؿ على الوفاء بعدما ساوى 

رسم وبو أمر، ٍب رضي عنهم ٚتيعاً أو جعل ثواب احملسن مثل ثواب ا١تسيء ؛ ىل ٬توز 
عندؾ أف ينسب ىذا إىل اٟتكمة والعدؿ والصدؽ وإنفاذ القوؿ الذي شرط على نفسو ؟ 

ـٍ لِْلَعِبيِد)}َما يُػَبداُؿ اْلَقْوُؿ لَ  وال سيما إف كاف القائل قاؿ: ]ؽ[،  ({47َديا َوَما َأنَا ِبَظَّلا



}َوَمْن َأْصَدُؽ ِمَن اللاِو  ]النساء[، ({044}َوَمْن َأْصَدُؽ ِمَن اللاِو ِقيًَّل) وقولو:
}ِإًلا [، و286]البقرة: }ًَل ُيَكلٍُّف اللاُو نَػْفًسا ِإًلا ُوْسَعَها{ ]النساء[، وقولو: ({65َحِديثًا)

 ]آؿ عمراف[. ({7}ِإفا اللاَو ًَل ُيْخِلُف اْلِميَعاَد)[، و7]الطبلؽ: ا{َما َءاتَاىَ 

 فإف قاؿ قائل: فقد رأينا العقوؿ يزيد بعضها على بعض.

قلنا لو: إف تلك الزيادة اليت ٝتيَت إ٪تا ىي اكتساب اكتسبها ا١تكتسب بأصل العقل 
من النظر والعلم  ا١تركب فيو، وذلك ١تا ىذب من رأيو واكتسب من األدب واستعمل

واٟتكمة، وأما اآلخر فضيع عقلو وشغلو بكل فساد يصدئ العقل ويذىل عن الصبلح، 
وليس ٬توز ُب عدؿ اهلل تبارؾ وتعاىل أف يفاوت بينهم ُب العقوؿ ٍب ٭تملهم من الفرض 

ُو }ًَل ُيَكلٍُّف اللا  شيئاً واحداً ال تفاوت فيو، فبل ٬توز ُب العدؿ غَت ىذا لقولو سبحانو:
نَػْيِن) [، وقولو:7]الطبلؽ: نَػْفًسا ِإًلا َما َءاتَاَىا{ ( 7( َوِلَسانًا َوَشَفتَػْيِن)6}أََلْم َنْجَعْل لَُو َعيػْ
 ]البلد[، فهذا جواب ما سألت عنو. ({01َوَىَديْػَناُه الناْجَدْيِن)

وأ/ا قولك: إنك تسألنا زعمت أنو بالعقل وبغَت العقل وتقوؿ لصاحبك فسلهم ما ذلك 
 الشيء الذي ىو غَت العقل ؟

و٨تن مل نقل إف اهلل عز وجل زاد العباد شيئاً يأخذوف بو دينو إال اٞتوارح السا١تة والعقوؿ 
الكاملة، وأما غَت ذلك فبل نقوؿ بو، وكفى ٔتا ذكرنا من اٞتوارح والعقوؿ السليمة منة من 

عز وجل فهو إرساؿ  اهلل جل ثناؤه عظيمة ال أعظم منها من ا١تنن، والتعريف من اهلل
 الرسل، وإنزاؿ الكتب.

وأما تكرير الكبلـ ا١تعاد الذي ال وجو لو فبل معٌت لتكرير الكبلـ ١تا يعرؼ ـ ننفس 
 ا١تسألة، والتطويل فيها عيٌّ وقلة معرفة بفصل ا٠تطاب.

وأما قولك: إف ٍب شيئاً سوى العقل ؛ فبل شيء مع العقل يعطاه العباد إال سبلمة اٞتوارح، 
 سبيل ٢تم إىل وجود معٌت غَت اٞتوارح والعقوؿ وا٢تداية من اهلل عز وجل بدعاء الرسل وال

 والكتب.



فأما جرب ٬تربىم على الدخوؿ ُب اإلٯتاف وا٠تروج من ا١تعاصي بغَت ما ذكرنا ؛ فذلك 
 دعوى باطل.

وإف ادعيت أمراً ؛ فأصح لنا معٌت غَت صحة اٞتوارح والعقوؿ وإرساؿ الرسل وإنزاؿ 
الكتب، فإنك ال تقدر على غَت ذلك أبداً إال دعواؾ على اهلل عز وجل وفريتك عليو أنو 

قسر بعضهم على اإلٯتاف كما أحب، وقسر بعضهم على الكفر كما أحب، وىذا خبلؼ 
القرآف ورده صراحاً وىو مكابرة العقوؿ واإلعراض عن النصفة والتعامي والتااىل عن اٟتق 

 وحب الرئاسة.

صلوات اهلل عليهما: وأما قولك إنك تسألنا زعمت فتقوؿ لنا: أليس  ن يحيىقاؿ أحمد ب
 قد أعطوا كلهم أف يعلموا ما يعلم األنبياء وا١تؤمنوف من توحيد اهلل سبحانو ؟

فإف قلنا: نعم ؛ رددت علينا زعمت ما ذكر اهلل سبحانو ُب كتابو من الذين ال يعلموف، 
ذلك مبلغهم من العلم ؛ فإنا زعمت سنرجع عما  ومن ذكر أهنم ال يبصروف، ومن ذكر أف

أعطيناؾ ونًتؾ ىذا الكبلـ، وقد أعلمناؾ أنك تفرِّح نفسك، وضربنا لك مثل النهر 
 واأُلُسود.

و٨تن نقوؿ: إف معرفة األنبياء َعَلْيهم السَّبلـ بتوحيد اهلل عز وجل ؤتعامل دينو أكثر من 
]يوسف[،  ({54لٍّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم)}َوفَػْوَؽ كُ  معرفة ا٠تلق، وشاىد ذلك قولو:

}َوَجَعْلَناُىْم َأئِماًة  [، وقولو:55]اإلسراء: }َولََقْد َفضاْلَنا بَػْعَض الناِبيٍّيَن َعَلى بَػْعٍض{ وقولو:
[، وما خص اهلل جل ثناؤه بو الرسل وفضلهم بو على غَتىم، 73]األنبياء: يَػْهُدوَف بَِأْمرِنَا{

ا قلدىم من القياـ ٔتعامل دينو، وجعل حاجة ا٠تلق إليهم، ولو كاف فذلك أمر غَت منكر ١ت
األمر ُب العلم وا١تعرفة سواء ُب األنبياء واألمم مل يكن بُت العامل وا١تتعلم فرؽ، ومل يكن 

األنبياء َعَلْيهم السَّبلـ أوىل با١تعرفة من العواـ، وىذا ما ال يقاس، وال يذكره أحد من أىل 
 ا١تعرفة.

ا١تؤمنوف بعضهم أعلم من بعض، فلذلك صارت األئمة َعَلْيهم السَّبلـ أوىل ٔتقاـ وكذلك 
األنبياء صلوات اهلل عليهم من األمة ١تا عندىم من العلم واٟتكمة وا١تعرفة بالكتاب والسنة، 



وبذلك الفضل الواضح احتج أمَت ا١تؤمنُت علي بن أيب طالب صلوات اهلل عليو على 
اء، فرجع منهم ٙتانية آالؼ ١تا احتج عليهم باٟتاج القواطع اليت مل إخوانك ا٠توارج ْترور 

تكن عندىم منها معرفة فتابوا ورجعوا معو إىل الكوفة، ولوال أف تلك اٟتاج موجودة 
 معروفة ُب كتاب صفُت وغَته لذكرناىا.

وبذلك الفضل والتفضيل ُب العلم الذي ُخّصت بو أئمة ا٢تدى وجبت حاة اهلل عز وجل 
}فَاْسأَلُوا َأْىَل الذٍّْكِر ِإْف ُكْنُتْم ًَل  خلقو ُب أرضو لقولو تعاىل: على

ُهْم َلَعِلَمُو  ]األنبياء[، وقولو: ({5تَػْعَلُموَف) }َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الراُسوِؿ َوِإَلى ُأوِلي اْْلَْمِر ِمنػْ
ُهْم{  [.83]النساء: الاِذيَن َيْستَػْنِبُطونَُو ِمنػْ

ا١تؤمنُت َعَلْيو السَّبلـ على ا٠توارج ْتروراء فرجع منهم ٙتانية آالؼ  وعندما احتج أمَت
وٗتلف منهم أربعة آالؼ إصراراً على اٞتهل، واتباعاً للهوى، ومساعدة للرؤساء بعد البياف 

واإلعذار، فتخلفوا عن إماـ ا٢تدى وسيد أىل زمانو، أخي الرسوؿ وابن عمو، وأوجب 
 و.عليهم اٟتكم بكتاب اهلل سبحان

ويلزمكم أف نسألكم أيضاً ُب ىذا ا١توضع فنقوؿ لكم: خربونا عن أىل حروراء ىل أراد اهلل 
عز وجل منهم أف يرجع منهم مع علي بن أيب طالب َعَلْيو السَّبلـ إىل الكوفة ٙتانية آالؼ 

تائبُت عارفُت با٠تطأ والزلة وأراد من األربعة آالؼ اليت ٗتلفت وأصرت على العمى بعد 
 أف يتخلفوا وأف ٭تاربوا علياً خليفة اهلل ُب أرضو ُب عصره ؟ اٟتاة

فإف قلتم: إف اهلل عز وجل أراد ـ الفريقُت ٚتيعاً ىذا الفعل الذي فعبل ؛ فإذا قلتم: نعم قد 
 أراد اهلل ذلك ؛ قلنا لكم: فأيهما الصواب وأيهما ا٠تطأ ؟

َعَلْيو السَّبلـ وا٠تطأ مع من  فإف قلتم: الصواب مع من ٗتلف عن الدخوؿ مع أمَت ا١تؤمنُت
 رجع إليو ودخل معو الكوفة.

قلنا لكم: فِلَم ٝتيتم بعض فعلهم خطأ وبعضو صواباً، واهلل عز وجل ىو الذي قضى ذلك 
زعمتم كلو على الفريقُت، وخلقو من فعلهم وأراده منهم وقدره عليهم ؟ فيلزمكم حينئذ ُب 

ادتو وتقديره خطأ، وأف بعضو صواب، ال بد قولكم أف بعض فعل اهلل عز وجل وخلقو وإر 



لكم من إثبات ذلك إذ أصل ىذه ا١تسألة إ٪تا وضعتموه إثباتاً للارب ونفياً للعدؿ، وأف 
أفعاؿ العباد كلها مقدرة ٥تلوقة، وأف اهلل عز وجل عما قلتم ىو الذي خلق أفعا٢تم وأرادىا 

كتابك الذي ىذا جوابو، فما وقدرىا وصَت بعضهم مؤمناً وبعضهم كافراً كما زعمت ُب  
٥ترجك من ىذا اٞتواب الذي أجبناؾ بو ُب ىذا ا١توضع من رجوع بعض أصحابك إىل 

 علي بن أيب طالب َعَلْيو السَّبلـ وٗتلف بعضهم عنو؟

فيلزمكم على قود قولكم أنو ال لـو على أحد من الفريقُت ألف كليهما على قولكم كذا 
وشاء، واهلل عز وجل ال يظلم وال يؤاخذ الناس بفعلو،  أراد اهلل منهما وخلق وقدر وقضى

فبل بد لكم أف تقولوا إف كلهم ٥تطئوف أو كلهم مصيبوف، أو بعضهم ٥تطئ وبعضهم 
 مصيب.

فإف قلتم: إف كلهم ٥تطئ ؛ كفرًب، وكّفرًب من حاربكم، وإف قلتم: إف كلهم مصيب ؛ 
طالب َعَلْيو السَّبلـ وأنو مصيب لزمكم أنكم مصيبوف ُب حرب أمَت ا١تؤمنُت علي بن أيب 

 ُب حربكم، وىذا قوؿ اجملانُت، ومن ليس مثلو ٮتاطب ٞتهلو وقلة علمو.

وإف قلتم: إف بعضهم مصيب وبعضهم ٥تطئ، وأف ذلك الفعل كلو من الفريقُت إ٪تا اهلل 
الذي خلقو وقدره وأراده ُب قولكم ؛ لزمكم أف بعض خلق اهلل سبحانو وتقديره ومشيئتو 

ادتو خطأ، وبعضو صواب ؛ وىذه ا١تسألة وحدىا تقطع ٚتيع ما قلتم ُب اٞترب ُب  وإر 
كتابكم كلو، وتوجب القوؿ بالعدؿ والرجوع إىل اٟتق، وىي ٕتزينا وحدىا لقطعها لكل 
٣ترب على وجو األرض ألنو ما لـز ُب حاة واحدة من حاج اهلل جل ثناؤه لـز ُب اليت 

 ١تن عقل. تقاس عليها مثلو، وُب ىذا كفاية

و٨تن نثق أف كل من ٝتع ىذا اٞتواب يشهد عليكم بالغلبة واالنقطاع، وأنو ال ٥ترج من 
ىذه ا١تسائل ألحد من ٚتيع أىل اٞترب والفرية على اهلل جل ثناؤه، فأينا اآلف الذي دينو 
دين شيطاف كما ذكرت ؟! ومن ا١تشرؾ الذي وصفت ُب كتابك أنو حبلؿ مالو ودمو 

 السر والعبلنية، وحراـ ذبائحو ومناكحتو ؟ ألهنم زعمت ليسوا بأىل كتاب وسببو وقتلو ُب
 وال مقرين ّتزية وإ٪تا ىم حرب.



فإف قلنا لك زعمت: نعم ؛ أخذتنا ٔتسائل الصفرية ومن ٝتي من ٤ُتِْدِثي أىل القبلة 
 بالشرؾ.

 و٨تن نقوؿ لك: أَوليس قد احتاات ُب كتابك الذي كتب بعض أصحابك إىل إخواهنم
ينهوهنم عن الدخوؿ مع الشيعة ويقولن إف دينهم كاف دين الصفرية قدٯتاً، دين زعموا 
اختاره اهلل سبحانو ٢تم واختصهم بو دوف غَتىم، ٍب جاءىم بعد ذلك الدين الصحيح 

الذي اختاره اهلل سبحانو ٢تم واختصهم بو أيضاً كما زعموا ُب زماف عبدالرحيم بن خليل، 
فًتكوا الصفرية وأخذوا الدين اآلخر الذي خصهم اهلل بو دوف غَتىم وعبدالكرًن بن نعيم، 

زعموا ُب كتاهبم الذي كتبو ا١تشائخ إىل عشائرىم، ورد عليهم بعض أصحابنا ما فيو 
الكفاية، وما علمنا أحداً من ٚتيع الناس يأٌب من التخليط الفاحش ٔتثل ىذا الذي قلتم 

 فاهلل ا١تستعاف.

ى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وعلى آلو الناس العلم بالسواء حىت  فإف قاؿ قائل: فهل أعط
 كانوا ٚتيعاً ُب سواء.

فإنا نقوؿ: إنو صلوات اهلل عليو وعلى آلو وسلم قد نصح وبلغ ٚتيع ما أمره اهلل جل وعز 
بتبليغو وأوفاىم على الفرائض على السواء مل يكتمهم نصيحة، ومل يسًت عنهم شيئاً من 

ا بو غَت أف بٍت آدـ ٥تتلفة ٫تمهم وأىواؤىم، وأف بعضهم يستعمل عقلو ٚتيع ما تُعبدو 
ويصرؼ ٫تتو ُب طلب العلم، وبعضهم يستعمل عقلو ويصرؼ ٫تتو ُب أشياء غَت ذلك من 

الزراعات والصناعات واإلرادات ا١تختلفة، والفرض عليهم سواء، وال حاة على الرسوؿ 
 ُب تأدية.صلى اهلل عليو تلزمو ُب تقصَت وال خيانة 

ولذلك صار بعض الناس من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وعلى آلو ومن تبعهم من 
}َوفَػْوَؽ ُكلٍّ ِذي ِعْلٍم  ٚتيع الناس أعلم من بعض، وقد قاؿ اهلل عز وجل:

 ]يوسف[. ({54َعِليٌم)

َعَلْيو وقد علمت ما كاف بُت موسى وبُت العامل صلى اهلل عليهما الذي لقيو فوجده موسى 
 السَّبلـ أعلم منو، وموسى نيب عامل غاية ُب العلم ؛ فهذا جواب ما سألتنا عنو.



 فإف قاؿ قائل: فهل فّضل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو أحداً من أصحابو بالعلم دوف غَته ؟

قلنا لو: قد كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وعلى آلو يُعلم ٚتيع من طلب العلم وال يبخل 
 يو ٧تاتو وال ٮتص أحداً بعلم دوف أحد.عليو ٔتا ف

فإف قاؿ لنا: فِلَم زعمتم أف علي بن أيب طالب أعلم الناس ْتبلؿ اهلل وحرامو وكتابو وسنة 
 نبيو بعد النيب صلى اهلل عليو.

قلنا: ألنو كاف أرغبهم ُب طلب العلم وأحرصهم عليو وأقرهبم منزلة من الرسوؿ صلى اهلل 
 عليهما ٚتيعاً ُب داره وُمقاعده ُب ليلو وهناره مع ما أراد اهلل عليو إذ ىو معو صلوات اهلل

سبحانو من استخبلفو بعد نبيو ؛ فبل عتب على النيب صلى اهلل عليو، وال حاة فيما 
خصو بو دوف غَته لعلمو أنو موضع حاجة أىل اإلسبلـ ومفزعهم بعده، وأف ٚتيع ما 

ن العلم عائد نفعو ومرفقو على األمة وىو قواـ علَّمو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وعلى آلو م
دينها، فذلك يوجب نصح النيب صلى اهلل عليو وعلى آلو وكماؿ تبليغو، وينفي عنو 

االختصاص باألثرة بالعلم لبعض دوف بعض ؛ إذ ُب ذلك الصبلح لؤلمة وحسن العائدة 
 عليها، فذلك من جودة النظر ٢تا.

وعلى آلو ال يفعل من األمر إال ما أمره اهلل عز وجل بو وعلى أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
}َوَما يَػْنِطُق َعِن  [، وقولو:50]األنعاـ: }ِإْف أَتاِبُع ِإًلا َما يُوَحى ِإَليا{ لقولو:

]التكوير[، فهذا حرؼ ({42}َوَما ُىَو َعَلى اْلَغْيِب ِبَضِنيٍن) ]النام[، وقولو: ({1اْلَهَوى)
فمن قرأه بالظاء وجب ُب ذلك أنو َعَلْيو السَّبلـ ليس على الغيب واحد يقرأ على وجهُت 

ٔتتهم، والظنُت ُب لغة العرب: ىو ا١تتهم، ومن قرأ بالضاد وجب ُب ذلك أنو ليس على 
 الغيب ببخيل، والضنُت ُب لغة العرب: ىو البخيل.

غهم من وأما قولك واعتبللك بقوؿ اهلل عز وجل إهنم ال يعلموف وال يعقلوف وذلك مبل
العلم ؛ فإ٪تا ذلك كلو ذـ منو عز وجل ٢تم إذ مل يطلبوا العلم ومل ُيصغوا إليو، وكابروا اٞتائي 

بو من عند اهلل سبحانو، وتركوه باتباع ا٢توى، واختيار العمى وتقليد الكرباء، وقد كانوا 
 بصراء إذا أرادوا علماً ١تا أحبوا وبلغاء فيما اشتهوا.



َها َأنْػُفُسُهْم ظُْلًما  وجل:أال ترى كيف قاؿ عز  }َوَجَحُدوا ِبَها َواْستَػيْػَقَنتػْ
}َوِإْف َكاَف  ]العنكبوت[، وقاؿ: ({16}وََكانُوا ُمْسَتْبِصرِيَن) [، وقاؿ:14]النمل: َوُعُلوًّا{

]إبراىيم[، أفهذا مكر من ال بصَتة معو، وال علم وال  ({24َمْكُرُىْم لِتَػُزوَؿ ِمْنُو اْلِجَباُؿ)
 وال معرفة ؟ ٘تييز

}َولَِئْن  [، وقولو اهلل عز وجل:3]الزمر: }َما نَػْعُبُدُىْم ِإًلا لِيُػَقرٍّبُونَا ِإَلى اللاِو زُْلَفى{ وقو٢تم:
}َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم َمْن َخَلَق الساَمَواِت  [،87]الزخرؼ: َسأَْلتَػُهْم َمْن َخَلَقُهْم لَيَػُقوُلنا اللاُو{

]الزخرؼ[، وإ٪تا يقع الذـ عليهم من اهلل عز  ({7ُلنا َخَلَقُهنا اْلَعزِيُز اْلَعِليُم)َواْْلَْرَض لَيَػُقو 
وجل على تركهم لؤلمر الذي لو أرادوه لقدروا عليو وأمكنهم، ولو كانوا ال يعقلوف مل 

 تلزمهم حاة إال كما لزمت اجملانُت واألطفاؿ.

موضوعاً عنو علم الدين ٦تن ىو  ٍب قاؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي: ٍب سلهم عمن كاف
طفل ؛ أرأيتم حُت يقع عليو التكليف ويؤخذ بعلم ما كاف عنو موضوعاً، أخربونا عنو ُب 

تلك اٟتاؿ اليت ُكلف فيها أَوَقَع عليو التكليف واالستطاعة والفعل ُب حاؿ واحدة، أـ يقع 
 بعضو قبل بعض؟

مل تقع االستطاعة قبل الفعل وال الفعل  فإف قالوا: إ٪تا يقع ٚتيعاً ال يقع بعضو دوف بعض،
 قبل االستطاعة.

فقل ٢تم عند ذلك: فكل خلق ِمْن خلق اهلل ُكّلف اإلٯتاف وهُني عن الكفر فقد وقع لو فعل 
مع استطاعة إما إٯتاف وإما كفر مل تقع استطاعة قبل فعلو، ومل يكن يستطيع ال يفعل ذلك 

ٯتاٌف وقع مع استطاعتو فلم يكن يستطيع أف الشيء الذي وقع مع استطاعتو ؛ فإف كاف إ
يكوف ٍَبَّ كفٌر مع استطاعة، ومن وقع فعُل كفٍر مع استطاعتو فلم يستطع أف يكوف منو 

 إٯتاف ألهنما إ٪تا يقعاف معاً ال يقع واحد منهما قبل صاحبو.

فإف قالوا: نعم ؛ فقل: وكذلك قولنا، أفليس من كلف اإلٯتاف كاف لو فعل واقع مع 
 كليف إما إٯتاف أو كفر فبل يستطيع معو فعل غَت الذي وقع مع االستطاعة ؟الت



فإف قالوا: بلى ؛ فقل: أخربوين عمن وقع مع فعلو حينئذ كفٌر، أليس ىو ُكّلف ُب تلك 
اٟتاؿ اإلٯتاف الذي ال يستطيعو ؟ أليس ال يستطيع أف يعدؿ عنو فعل الكفر ُب تلك اٟتاؿ  

 االستطاعة ؟كما ال يستطيع أف يعدؿ عنو 

فإف قالوا: بلى ؛ فقل ٢تم: فَػُهْم إذاً ُب تلك اٟتاؿ ال يستطيعوف اإلٯتاف ُب حاؿ كفرىم، 
 وىم مكلفوف لئلٯتاف وىم ال يستطيعوف ترؾ الكفر وال أخذ اإلٯتاف ؟

فإف قالوا: نعم ؛ أعطوؾ أف الكفار ال يستطيعوف اإلٯتاف ُب حاؿ كفرىم وىم مكلفوف 
 يعونو وال يستطيعوف ترؾ الكفر ُب تلك اٟتاؿ.لئلٯتاف وىم ال يستط

فإف قالوا: نعم ؛ فقد تركوا قو٢تم، وىذا قولنا ؛ ألنا نقوؿ: إف الناس يكلفوف اإلٯتاف ُب 
حاؿ الكفر وىم ال يستطيعوف ترؾ الكفر ُب حاؿ الكفر، وال يستطيعوف ترؾ اإلٯتاف ُب 

٪تا تقع ُب حاؿ واحدة ؛ فمن وقع حاؿ اإلٯتاف، ونقوؿ: إف االستطاعة والتكليف والفعل إ
لو فعل مع االستطاعة فهو ال يستطيع ترؾ ذلك الفعل ُب تلك اٟتاؿ اليت وقع فيها فعلو 

 واستطاعتو، فقد أقررًب ٔتا نقوؿ.

وإف قالوا: إ٪تا يقعاف معاً، ولكنو قد يستطيع أف يرد ما كاف فعل بعد فعلو ؛ فهذا أقبح 
ستطيع أحد منكم اآلف أف يرد شيئاً قد كاف فعلو وأجور، فسلهم عند ذلك فقل: ىل ي

 حىت يقاؿ إنو مل يفعلو؟

فإهنم لن يفندوا ىذا ولن يستطيعوا ُب ىذا جواباً ؛ ألف من سرؽ أو قتل أو أشرؾ أو عمل 
 عمبلً فبل يستطيع أف يرد ذلك حىت يقاؿ إنو مل يعملو قط.

ذلك: أليس االستطاعة ]٢تا[ حاؿ وإف قالوا: إف االستطاعة تقع قبل الفعل ؛ فقل ٢تم عند 
تقع فيو غَت حاؿ الفعل وىي قبل الفعل ؟ فقد يكوف الرجل مستطيعاً لئلٯتاف والكفر ُب 

 حاٍؿ ومل يعمل إٯتاناً وال كفراً ؟

فإف قالوا: نعم ؛ فقل: فأخربوين أليس قد يستطيع ُب تلك اٟتاؿ أف ال يأخذ بإٯتاف وال  
 كفر وىو مكلف لئلٯتاف ؟



ا: نعم ؛ فقل: فقد يكوف الرجل مكلفاً لئلٯتاف ومل يفعل اإلٯتاف وال الكفر ؛ فإف قالو 
فأخربوين عنو ُب تلك اٟتاؿ اليت كلفو اهلل اإلٯتاف ومل يعمل بو وال بغَته ما ىو ؟ إذا مل يقر 

 بأف اهلل واحد، أمعذور ىو بأف ال يقر بأف اهلل واحد ؟

وف مكلفُت لئلٯتاف وىم يستطيعونو، واهلل فإف قالوا: نعم ؛ فقل: أفليس الناس قد يكون
يعذرىم بأف ال يأخذوه ؟ فإهنم ال ٯتكنونك أيضاً من ىذا، وسيًتكوف ىذا الكبلـ ألهنم ال 

يعذروف الناس بأف ال يوحدوا اهلل وىم مكلفوف للتوحيد يستطيعونو، ومىت ما قالوا ىذا، 
 عذروا من كلفو اهلل معرفتو أف ال يعرفو.

إهنا تقع قبل الفعل ببل حاٍؿ بينهما ؛ فقل: أليس االستطاعة ٢تا حاؿ غَت حاؿ وإف قالوا: 
الفعل كما أف حاؿ القائم غَت حاؿ القاعد، وحاؿ النهار غَت حاؿ الليل، وحاؿ الكفر 

 غَت حاؿ اإلٯتاف؟

فإف قالوا: بلى ؛ فقل: أفليس إ٪تا يفعلوف اآلف ٔتا كلفوا بغَت استطاعة ألف الفعل ُب غَت 
االستطاعة، وإ٪تا يكوف فعلهم ببل استطاعة ألف االستطاعة قد ذىبت ُب حا٢تا كما  حاؿ

ذىب الليل ُب حاؿ الليل والنهار ُب حاؿ النهار، والقعود ُب حاؿ القعود، والقياـ ُب حاؿ 
القياـ، والكفر ُب حاؿ الكفر، وأشباه ىذا، قد ذىبت االستطاعة وحا٢تا كما ذىب الليل 

 الو، وأشباه ىذا.وحالو والنهار وح

 فإف قالوا: بلى ؛ فقل: فإ٪تا يفعلوف بغَت قوة وال استطاعة.

فإف قالوا: نعم ؛ فقل: أفليس إ٪تا يعمل الناس اإلٯتاف والكفر بغَت استطاعة وال قوة، 
فأخربوين ما ذلك العمل الذي ُعمل بغَت قوة وال استطاعة ؟ فإهنم لن يصفوا لك عمبلً 

 طاعة.ُعِبل بغَت قوة وال است

وقل ٢تم عند ذلك: أخربوين عنكم إذ زعمتم أنو إ٪تا وقع التكليف باالستطاعة وُكلِّفوا أف 
يفعلوا باالستطاعة ففعلوا بغَت االستطاعة ألنو كلفهم اإلٯتاف باالستطاعة فعملوه بغَت 
االستطاعة، فهم مل يأتوا بو على الوجو الذي كلفهم وىم عصاة ُب قولكم إذ جاءوا 

بغَت االستطاعة، ولن يقولوا: يفعلوف بغَت قوة وال استطاعة غَت أنا إ٪تا اتّبعنا كل  باإلٯتاف 



كبلـ ٮُتاؼ أف يُدخلوا فيو شيئاً يلّبسوف بو على ضعيف ا١تعرفة، فانظر ُب ىذا الوجو من 
 الكبلـ نظراً لطيفاً ؛ فإف فيو نقض كبلـ ا١تبطلُت القدرية.

ف االستطاعة والتكليف وقعا قبل الفعل ببل حاؿ ٍب سلهم فقل ٢تم: أخربوين حُت قلتم: إ
 بينهما، أليس االستطاعة قبل الفعل أـ ال ؟

فإذا قالوا: بلى ؛ فقل: فإذا كانت قبلو، أليس الفعل بعد االستطاعة، فأخربوين عن الذي 
 بعد أليس الذي ىو قبل ىو قبلو ؟

 ذىب وذىبت حالو بأي فإف قالوا: نعم القبل قبل البعد ؛ فقل: فأخربوين عن القبل حُت
شيء كاف البَػْعد والبعد بأي شيء فُِعل ؟ فإهنم لن يقدروا ُب ىذا الكبلـ على جواب ؛ 

ألهنم قد أنزلوا االستطاعة والتكليف قبل الفعل، فالبعد ليس بالقبل والقبل ليس بالبعد كما 
والليل بالليل كذلك  أف الليل ال يكوف بالنهار، والنهار ال يكوف بالليل، إ٪تا النهار بالنهار

 القبل بالقبل والبعد بالبعد.

فالفعل اآلف إ٪تا ىو بعد االستطاعة، فليس باالستطاعة كاف ولكنو كاف بالفعل إف ُقدًب 
القياس على القبل والبعد، وىذا كبلـ ال ٭ُتَتوف فيو جواباً، وال حاة ٢تم فيما يلووف بو 

 ألسنتهم.

اعة تقع قبل الفعل ٍب تبقى حىت ٯتضي الفعل فقد ومن زعم منهم أو من غَتىم أف االستط
أعطاؾ بأهنم يستطيعوف الفعل ُب غَت حاؿ الفعل، وأهنم قد يستطيعوف ُب حاؿ اإلٯتاف 

فعل الكفر وُب حاؿ الكفر فعل اإلٯتاف ؛ فسلهم عند ذلك على حد صدر ا١تسائل: أليس 
استطاعتهم قبل فعلهم ؟ قد يستطيعوف اإلٯتاف والكفر ٚتيعاً ُب حاؿ واحدة حُت جاءت 

فهم يستطيعوف أف يفعلوه واالستطاعة قبلهما، فسلهم عند ذلك: أليس ما علم اهلل أنو 
واقع مع التكليف واالستطاعة مع الفعل بعد االستطاعة ال يستطيعوف أف يُوقعوا ٍَبَّ فعبًل 

 غَته كما ال يستطيعوف أف يوقعوا ٍب تكليفاً وال استطاعة؟



كفٍر ُب تلك اٟتاؿ مل يكن يستطيع أف يوقع ٍب فعبلً غَته ألنو ال يستطيع فمن وقع لو فعُل  
زعمتم اإلٯتاف والكفر ٚتيعاً ُب حالة واحدة، فإذا كاف ال يستطيع أف يوقعهما ٚتيعاً مع 

 االستطاعة فإ٪تا يستطيع أف يوقع أحد٫تا وال يستطيع أف يوقع اآلخر.

االستطاعة فهو مكلف ُب تلك اٟتاؿ حينئذ إٯتاناً  فإف كاف اهلل يعلم أنو إ٪تا يوقع الكفر مع
 ال يستطيعو.

فإف قالوا: نعم ؛ فقد أقروا بأف اهلل يكلف الناس اإلٯتاف ُب حاٍؿ ال يستطيعونو وىم 
 مكلفوف.

ٍب سلهم: ىل يستطيع العباد أف يأخذوا باإلٯتاف ُب حاؿ الكفر، وبالكفر ُب حاؿ اإلٯتاف 
 ؟

من كاف كافراً فهو مكلف اإلٯتاف ُب حاؿ الكفر وىو ال  فإف قالوا: ال ؛ فقل: أليس
 يستطيع اإلٯتاف ُب حاؿ الكفر ؟

فإف قالوا: نعم، فقد يكوف الناس مكلفُت اإلٯتاف وىم ال يستطيعونو ؛ فإف قالوا: نعم، فقد 
 تركوا قو٢تم ودخلوا ُب قولك.

ل: أفليس إذاً قد وإف قالوا: إهنم يستطيعوف أف يأخذوا باإلٯتاف ُب حاؿ الكفر ؛ فق
يستطيعوف أف يأخذوا اإلٯتاف والكفر ُب حالة واحدة حىت يكونوا مؤمنُت مشركُت ُب حالة 

 واحدة أولياء هلل أعداء هلل ؟

فإف قالوا: نعم ؛ فذلك ال يقبلو عقُل أحٍد من الناس، وحسبك بو إذا أعطاؾ ىذا، إذا 
داء هلل مؤمنُت باهلل أولياء هلل ُب أعطاؾ أف العباد يستطيعوف أف يكونوا مشركُت باهلل أع

 حاؿ واحدة، وىو كبلـ ال ٭تتملو أحد ولن ٯتكنوؾ منو.

وإف قالوا: ال يستطيعوف ؛ فقل: أليس من كاف كافراً فبل يستطيع اإلٯتاف ُب تلك اٟتاؿ 
وىو مكلف لو، ومن كاف مؤمناً فبل يستطيع الكفر ُب حاؿ اإلٯتاف وىو منهي عن الكفر 

 ؟



نعم ؛ فقد دخلوا ُب قولك، وتركوا كبلمهم، ولن ٬تدوا بداً من أف ٬تيبوؾ بأحد  فإف قالوا:
ىذين الوجهُت: إما أف يكونوا يستطيعونو ُب حاؿ واحدة، فيكونوف إف شاءوا مشركُت باهلل 

ال يعرفونو مؤمنُت باهلل يعرفونو ُب حاؿ واحدة يعرفوف اهلل وينكرونو، وإما أف يكونوا ال 
ف ُب حاؿ الكفر وال الكفر ُب حاؿ اإلٯتاف، فإف قالوا هبذا دخلوا ُب  يستطيعوف اإلٯتا

 كبلمك وتركوا كبلمهم .

وإف قالوا بالوجو اآلخر إهنم قد يستطيعوف أف يكونوا مشركُت باهلل عز وجل ينكرونو 
مؤمنُت باهلل سبحانو يعرفونو، ولن يعطوؾ ىذا أيضاً ؛ ألف ىذا ٤تاؿ من الكبلـ، وال 

  كذب بو وأنكره، وْتسبك أف يقوؿ رجل هبذا.يسمعو أحد إال

وإف قالوا: إ٪تا الكبلـ إ٪تا ينبغي أف يكوف ىذا: ال يستطاع اإلٯتاف إال ُب حاؿ الكفر، وال 
الكفر إال ُب حاؿ اإلٯتاف، ألنو من كاف مؤمناً مل ٭ُتسن أف يقاؿ: ىو يستطيع اإلٯتاف ألنو 

قاؿ إنو يستطيع ما قد فعل، وإ٪تا ٬توز أف قد فعلو، وما فعلو فقد فعلو، وال ٭تسن أف ي
يقاؿ إنو قد يستطيع أف يفعل الشيء ُب حاؿ الشيء اآلخر ؛ ألنو ال يستقيم الكبلـ إال 

 ىكذا.

فقل: نعم، قد فهمت الذي تقولوف، أليس قد يستطيعونو ُب حاؿ كفرىم فيستطيعوف 
يستطيعوهنما ُب حاؿ اإلٯتاف ُب حاؿ كفرىم، والكفر ُب حاؿ إٯتاهنم فقل: أفليس قد 

واحدة، اٟتاؿ اليت ىو فيها كافر يستطيع مع ذلك الكفر ُب حالة إٯتاناً ومع القعود ُب 
 حالة قياماً ومع الليل ُب حالة هناراً وأشباه ىذا.

فإهنم سيًتكوف ما ٞتئوا إليو وظنوا أف ٢تم فيو راحة، ويصَت أمرىم إىل أف ٬تيبوؾ بشيء 
 وتنقض حاتهم.

 أف يقولوا إف االستطاعة والتكليف والفعل إ٪تا تقع ُب حاؿ واحدة فقل: وإف ٞتئوا إىل
أفليس الذي علَم اهلل أنو واقع مع تلك االستطاعة والتكليف والفعل ال يستطيعوف ُب تلك 
اٟتاؿ أف يكوف ٍَبّ فعل غَته ؛ ألنو ال يستطيع أف يكوف ٍب استطاعٌة غَت تلك، ومع تلك 

 ت استطاعة قبلو ؟االستطاعة أيضاً فعٌل ليس



فإف قالوا: نعم ؛ فقد أمكنوؾ من حاجتك، ودخلوا فيما عابوا عليك من العدؿ ؛ ٍب 
 سلهم: ىل شيء إال ُب حاؿ كاف أو مل يكن ؟

فإف قالوا: ال يكوف شيء إال ُب حاٍؿ كاف إال ما كاف ُب حاؿ مل يكن ؛ فإذا أثبت عليهم 
 كاف ُب حاؿ النهي شيء ؟  ىذا فسلهم عن اٟتاؿ اليت هناىم اهلل فيها ىل

 فإف قالوا: ال، فقل: فأخربوين ُب اٟتاؿ اليت كاف فيها الفعل ٍب هنى عن ذلك الفعل ؟

فإف قالوا: نعم ؛ فقل: أفليس كل شيء هنى اهلل عنو فهو ُب حاؿ فعلو وكونو منهياً عنو 
يكوف ما  بعد كونو، فكل ما هنى عنو ُب حاؿ فعلو فقد يستطيع ترؾ ما فعل وكاف حىت ال 

 كاف ؟

فإف قالوا: نعم ؛ فقل: فأروين شيئاً واحداً تستطيعوف رده بعدما كاف حىت ال يكوف كاف 
قط ؛ فإهنم لن يقدروا ُب ىذا على جواب ؛ ألف الناس ال يستطيعوف رد ما كاف حىت ال 

 يكوف ما كاف ؛ فأحسن النظر.

 الجواب8

اهلل تبارؾ وتعاىل ال يكلف ِعْلَم  ٨تن نقوؿ: إف قاؿ أحمد بن يحيى صلوات اهلل عليهما8
الدين وال الدين إال كل بالغ وبالغة من ا١تتعبدين الكاملُت الكاملة عقو٢تم وجوارحهم 

الساقط عنهم العذر وعللو، فإنا نقوؿ: إنو مل يقع عليهم التكليف واالستطاعة والفعل ُب 
اذي كبلـ فاسد غَت حاؿ واحدة، وإف ىذا الكبلـ الذي قلت يا عبداهلل بن يزيد البغد

صحيح ال ٬توز أف يكوف من ُحكم اهلل عز وجل وال من دينو وال أمره الذي افًتض على 
 عباده.

ولكنا نقوؿ: إف الرجل إذا بلغ مبالغ الرجاؿ وجبت عليو اٟتاة لكماؿ الًتكيب والعقل، 
يقبض وُب بنيتو اليت بٍت عليها تركيب االستطاعة حُت سقط من بطن أمو ؛ ألنو يتحرؾ و 

ويبسط ويرضع ويصيح ويبوؿ ويتغوط ويبكي، كل ذلك يفعلو باالستطاعة اليت فيو، 
 وحركاتو ىي فرع الستطاعتو، واالستطاعة موجودة فيو قبل أف يبلغ أو يؤمر أو ينهى.



فبل يزاؿ على تلك اٟتاؿ ُب حاؿ الطفولية حىت يرتفع عن تلك ا١تنزلة إىل منزلة ا١تشيء 
واجمليء والذىاب واٟتركة واألعماؿ اليت يعمل من األكل والشرب واإلفصاح بالكبلـ 

والعْدو والقعود والضرب والعبث واللعب وما عاين ا٠تلق من أفعاؿ الصبياف اليت يفعلوهنا 
 باالستطاعة ا١تركبة فيهم قبل األمر والنهي.

يس معهم ٍب جاء حد البلوغ واالستواء ولزمت الفرائض، ولو كاف األمر على ما قلتم أف ل
استطاعة قبل فعلهم، مل ٬ُتْز ُب حكمة اهلل عز وجل أف يندهبم إىل أمر ليس معهم لو 

}ًَل ُيَكلٍُّف اللاُو نَػْفًسا  استطاعة، وال ٢تم عليو قوة وال ٢تم بو طاقة، وىو يقوؿ عز وجل:
 [.7]الطبلؽ: }ِإًلا َما َءاتَاَىا{[، و286]البقرة: ِإًلا ُوْسَعَها{

ا عبداهلل بن يزيد البغداذي: إنا إف قلنا إ٪تا ذلك يقع ٚتيعاً، وإنو ال يقع بعضو وأما قولك ي
دوف بعض، مل تقع االستطاعة قبل الفعل وال الفعل قبل االستطاعة، ولعمر اهلل لو قلنا 

 ذلك للزمنا ما قلت، ولكنا نقوؿ: إف االستطاعة قبل الفعل ال معو.

مناه، وقد أجبناؾ على قولك ُب االستطاعة ٔتا وقد كررت القوؿ ُب االستطاعة ما قد فه
أزحنا بو حاتك كلها بالصحة الصحيحة أف االستطاعة مركبة ُب العباد قبل أفعا٢تم، ولوال 
ذلك لكانت ٢تم اٟتاة على اهلل عز وجل أنو كلفهم ما مل يعطهم عليو قوة، ومل ٬تعل ٢تم 

اهلل جل وعز منفي لعدلو وصدؽ  سبيبلً إىل أخذه، وىذا فعاؿ اٞتائر ا١تتعنت، وذلك عن
قولو إنو ال يظلم وال ٬تور، وال يريد الفساد وال ٮتلقو وال يقدره جل عن ذلك وتعاىل علواً  

 كبَتاً.

ومن اٟتاة لنا عليك: أف نسألك إذا وقف الكفار بُت يدي اهلل عز وجل يـو القيامة فقاؿ 
؛ فإف قاؿ ٢تم: وأي حق ُب قتل  ٢تم: مِلَ قتلتم أنبيائي ورسلي ؟ قالوا: قتلناىم باٟتق

األنبياء ؟ قالوا: ألنك قضيت ذلك علينا، ولوال ما قضيت وقّدرت وشئت وخلقت من 
 فعلنا ما كذبنا رسلك وال قتلناىم ؟

}َىاُتوا  فإف قاؿ ٢تم عز وجل: وما حاتكم أين قضيت ذلك عليكم وىل ما فعلتم حق،
 ]البقرة[ ؟ ({000َصاِدِقيَن)بُػْرَىاَنُكْم ِإْف ُكْنُتْم 



قالوا: ال حاة لنا وال برىاف أقوى وال أوضح من قولك ُب كتابك إنك تقضي اٟتق وإنك 
خَت الفاصلُت، وكل قضائك فحسن ٚتيل وكل ما ُب األرض فأنت قضيتو وقدرتو، وقولنا 

ٍب إنك ثالث ثبلثة وإف لك الشركاء واألنداد فهو قضاؤؾ، وأنت تقضي باٟتق كما قلت 
َفُع الصااِدِقيَن ِصْدقُػُهْم َلُهْم َجنااٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها  قلت ُب كتابك: }َىَذا يَػْوـُ يَػنػْ

 [، والواجب ١تن صدؽ عليك أف ٗتلده ُب اٞتنة.119]ا١تائدة: اْْلَنْػَهاُر{

فبل بد لك يا عبداهلل بن يزيد البغداذي وإلخوانك اجملربة من أف تقولوا إف الكفار قد 
قوا ُب قو٢تم ىذا وحاتهم بُت يدي اهلل ُب قتلهم ألنبياء اهلل ورسلو، وأنو ثالث ثبلثة صد

وأف لو الشركاء واألنداد ألهنم احتاوا بقضاء اهلل ومشيئتو وخلقو ألفعا٢تم زعمتم وقمتم 
بعذر ٚتيع الكفار ُب قتلهم األنبياء وإتياهنم ٚتيع ا١تعاصي ؛ فبل بد لك من تصديقهم 

 ألنو مذىبك.

وإف نكلت عن ذلك ورجعت وقلت: ال أقوؿ إف قتل األنبياء حق وال صواب، وال ٬توز 
ذلك يل ؛ لزمك وأنت مفلوج اٟتاة أف اهلل عز وجل يقضي اٟتق الذي قضى من ٚتيع ما 
أمر بو من عدؿ أو صواب أو رشد أو حتم ليس فيو معصية لو عز وجل من ٚتيع ا١تعاصي  

هم السَّبلـ غَت حق بل ىو أبطل الباطل وأعظم الكفر والشرؾ كلها، وأف قتل األنبياء َعَليْ 
والبهتاف، وأف قتل األنبياء صلوات اهلل عليهم ليس من قضاء اهلل سبحانو وال من مشيئتو 

وال خلق فعل من قتل رسلو فيكوف شريكاً ُب قتلهم وُمعيناً ١تن ظلمهم وداخبلً فيما عاب 
ترؾ أصلك، ورجوعك عن مقالتك، وُب ىذه على الكافرين عز عن ذلك كلو، وُب ذلك 

 ا١تسألة قطٌع ٞتميع مسائلك كلها.

ٍب نقوؿ لك أيضاً: وكذلك الرسل وا١تؤمنوف مل ٬تربىم اهلل عز وجل على اإلٯتاف جرباً، ومل 
يقسرىم على الدخوؿ فيو إال ٔتا وىب ٢تم من العقوؿ وا٢تدى الذي أرسل بو الرسل، ودعا 

لوهبم، وحببو إليهم بالًتغيب فيو وشريف الوعد والوصف الذي إليو ا٠تبلئق وزينو ُب ق
وصف ُب اآلخرة، وكذلك ما كره من الكفر فهو ما خوؼ بو من النار وا٠تلود فيها، ٍب 

]اٟتارات[، ُب آخر اآلية، فأثٌت عليهم بالرشد وىو  ({5}ُأولَِئَك ُىُم الرااِشُدوَف) قاؿ:



م علو إال كما ٝتعتو شكر الشمس والقمر فعلهم ال فعلو، ولو كاف فعلو مل يشكرى
والسماوات واألرض والليل والنهار وٚتيع ما توىل فعلو قسراً وجرباً وحتماً ؛ فهل ٝتعتو 

شكر شيئاً من ذلك كلو أو أثٌت عليو ؟ أو أف السماوات واألرض واٞتباؿ والشار 
ـو ىل والدواب والبحار عنده مشكورات وراشدات ؟ وكذلك الشمس والقمر والنا

شكرىن ُب شيء من كتابو أو ٛتدىن أو أثٌت عليهن كما أثٌت على عباده ا١تطيعُت لو ؟ 
معاذ اهلل ال تأٌب ُب ىذه اٟتاة أبداً وٕتد لك فيو أمراً تكسر علينا بو إال ذكرىن فيما 
فطرىن عليو أو ما أنعم بو على خلقو من جعلو ٢تن ؛ فأما غَت ذلك فبل واهلل ال ٕتده 

 أبداً.

د باف من غلبة اٟتق وأىلو للباطل وأىلو أف اجملربة ال ٭تتاوف بآية من ا١تتشابو إال كسرنا وق
حتاهم فيها باآليات احملكمات، وأعظم الدليل على أف معنا اٟتق وأف من خالفنا مبطل: 

أهنم ال يقدروف على كسر آية واحدة ٦تا احتاانا بو ُب العدؿ، وال ٬تدوف ٢تا تأويبلً 
 وال يردوهنا علينا ْتاة من القرآف وال غَته، ىذا أعظم دليل وأنور برىاف. يكسروهنا بو

فليقايس ٚتيع من وقع ُب يده كتابنا ىذا حاانا ْتااهم شيئاً شيئاً وحرفاً حرفاً وآيًة 
أيًة، ٍب لُينعم النظر وليحتط لنفسو فإف وجد قو٢تم يقهر قولنا ويكسر احتااجنا علم أف 

وإف وجد قولنا احتااجنا يكسر قو٢تم ويبطل دعواىم، ويفسد  اٟتق معهم فليلحق هبم،
احتااجهم ؛ فليعلم أف اٟتق معنا والقوؿ ُب العدؿ قولنا، والقرآف الشاىد لنا، فبل ينظر 

 الناظر إال لنفسو.

وليعلم أنو من لقي اهلل عز وجل وىو كاذب عليو ملـز لو فعل غَته من الظا١تُت أنو ال ُجّنة 
، وأنو ال نصيب لو ُب دين ٤تمد صلى اهلل عليو وعلى آلو الطيبُت، وىذا لو وال حاة معو

 القرآف من أولو إىل آخره يشهد للعدؿ والرباءة ١تن أنزلو عز وجل من الظلم.

وأما ما تعلق بو اٞتهاؿ من متشابو القرآف لقلة علمهم باللغة العربية عند أىل اللساف فإف 
وترد ا١تتشابو فيو إىل احملكم والبياف الواضح باٟتاة ذلك يفسره أىل العدؿ على وجو اٟتق 



القاطعة والشواىد من كتاب اهلل عز وجل بعضو على بعض إذ ال اختبلؼ فيو وال فساد 
 وال تناقض.

}لَْيَس َكِمْثِلِو  [، ٍب قاؿ:75]ص: }َخَلْقُت بَِيَديا{ أال ترى كيف قاؿ عز وجل:
اَف ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللاِو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتََّلفًا  }َوَلْو كَ  [، ٍب قاؿ:11]الشورى: َشْيٌء{
 ]النساء[. ({64َكِثيًرا)

[، فمن كاف غنياً 68]يونس: }ُىَو اْلغَِنيُّ{ [ٍب قاؿ:15]غافر: }رَِفيُع الدارََجاِت{ ٍب قاؿ:
ء [، فمن كاف األوؿ قبل كل شي3]اٟتديد: }ُىَو اْْلَواُؿ{ مل ٭تتج إىل درجات، ٍب قاؿ:

٦تا خلق ىل ٭تتاج إىل درجات، وإ٪تا الدرجات ُب لغة العرب عظم القدر والرفعة ُب اجملد 
 ال أف ٍب درجات كما يعرؼ الناس.

ـْ قَػْوـُ  فكل آية ٢تا معٌت ٭تتاج إىل تأويل، أال ترى كيف قاؿ عز وجل: ٌر َأ }َأُىْم َخيػْ
خَتاً من أحد، وإ٪تا ٮترج  [، وليس أحد من الكفار عند اهلل سبحانو37]الدخاف: تُػباٍع{

[، 37]الدخاف: }َوالاِذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم َأْىَلْكَناُىْم{ ذلك ُب اللغة أىم أكثر أـ قـو تبع
وليس أحد منهم ٓتَت من أحد ألنو ال خَت ُب الكفار كلهم وليس أهنم عند اهلل عز وجل 

 ٓتَت وال رشيد.

}َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍؿ  عز وجل فيها: و٦تا يدلك على ذلك ُب لغة العرب اليت قاؿ اهلل
[، فقاؿ الشاعر ما يدؿ على ما ذكرنا من أنو ال 4]إبراىيم: ِإًلا بِِلَساِف قَػْوِمِو لُِيبَػيٍَّن َلُهْم{

 خَت ُب أحد من الكفار:

 مىت تأتِِو تعُشو إىل ضوِء نارهِ 
 
  

 ٕتْد خَت ناٍر عندىا خَُت ُموِقدِ   
 
  

النار خَتاً من بعض، وإ٪تا ىي نار كلها سواء ليس بينها فرؽ، وإ٪تا عٌت وليس بعض  
 صاحب اللغة العربية أهنا خَت نار أراد أهنا وقدت للكـر واجملد والفعاؿ اٞتميل.



وتقوؿ العرب إذا ساومها ا١تساـو بالِعْلق من أعبلقها أتبيع ىذا العلق بكذا وكذا من دينار 
ن ذلك ؛ يريد أنو أُعطي أكثر من ذلك، ال أف الدنانَت خَت ؟ فيقوؿ: قد أُعطيت خَتاً م

 من الدنانَت ؛ فافهم ىذا.

[، واهلل عز وجل متقدس عن اٞتوارح واآلالت 75]ص: }َخَلْقُت بَِيَديا{ ٍب قاؿ عز وجل:
 واٟتواس، وإ٪تا عٌت أنو خلق بقدرتو اليت ىي من صفة ذاتو عز وجل وقد قاؿ الشاعر:

 ما ليس يل بوِ  ٖتمَّلُت من عفراءَ 
 
  

 وال للاباِؿ الراسياِت َيَداف  
 
  

 واٞتباؿ ليس ٢تا أيٍد ولكن جاز ذلك ُب اللغة العربية، وقاؿ آخر:  

  وإذا َعادين العوائُد يوماً 
 
  

 قالِت العُُت ال أرى ما أُريدُ   
 
  

ما ذىبت إليو اجملربة والعُت ال تقوؿ شيئاً إ٪تا يقوؿ اللساف، فااز ىذا ُب اللغة العربية وكل  
من التعلق ٔتتشابو القرآف فكلو ٬تري عند التفسَت على ىذا النحو، ولوال طوؿ الكتاب 

لشرحنا كثَتاً من ذلك بشواىده واالحتااج فيو، ولعلنا على فرغة قلب أو سلوة من شغل 
ربية سنضع كتاباً ْتوؿ اهلل وقوتو نذكر ٚتيع ا١تتشابو ُب القرآف و٨تتج فيو باللغة الع

 وشواىدىا من أشعار العرب البينة ولغاهتا إف شاء اهلل.

وُب بعض ما قلنا أكفى الكفاية ١تن أراد الرجوع إىل القوؿ بعدؿ اهلل عز وجل، ومل يلحد ُب 
 صفتو ومل ُيَشّبهو ٓتلقو، ومل ٬تّوره ُب حكمو، ومل يعدؿ باٟتق إىل غَت أىلو.

عبداهلل بن يزيد البغداذي افتتح ُب باب صلوات اهلل عليو: ٍب إف  قاؿ أحمد بن يحيى
االستطاعة فأكثر فيو القوؿ واالحتااج، يريد أف يُثبت أف االستطاعة مع الفعل ال قبل 
الفعل ؛ فرأينا أف ٧تيبو ُب االستطاعة ُّتَمل تقطعو وتفسد عليو دعواه ويبُت فيها كسره 

 القوة باهلل ولو.باختصار اختصرناه من اٟتاة الباىرة لو وإلخوانو اجملربة و 



فقبل أف ٧تيبو عن االستطاعة نسألو عن أشياء قبلها ٦تا يفسد عليو اٞترب، وذلك أنا نسألو 
 عن النيب صلى اهلل عليو وعلى آلو األخيار وسلم: ما أراد من الكفار ؟

 فإف قاؿ: أراد منهم الكفر.

 قلنا لو: وكيف أراد منهم الكفر وىو يقتلهم عليو، وٯتنعهم منو ؟

 فإف قاؿ: أراد منهم اإلٯتاف.

 قلنا لو: فما أراد اهلل عز وجل منهم ؟

 فإف قاؿ: اإلٯتاف ؛ صدؽ ورجع عن قولو، وصار إىل قولنا بالعدؿ.

وإف قاؿ: أراد منهم الكفر ؛ وجب عليو أنو قد ألـز رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وعلى أىلو 
ما أراد اهلل جل ثناؤه ؛ ألنو أراد  أنو ٥تالف هلل عز وجل، وأنو قد أراد من الكفار خبلؼ

 منهم أف يؤمنوا، وأراد اهلل منهم أف يكفروا على قود قولو.

 ٍب يقاؿ لو: فأخربنا عن إبليس ما أراد من الكفار ؟

 فإف قاؿ: أراد منهم اإلٯتاف ؛ كّذبو ٚتيع ا٠تلق.

 وإف قاؿ: أراد منهم الكفر.

افق ُب إرادتو إلرادة اهلل، وأف ٤تمداً قلنا لو: فكذلك ىو ولزمو وأصحابو أف إبليس مو 
صلوات اهلل عليو وعلى آلو ٥تالف هلل ُب إرادتو، وكفى هبذا عمًى وجهبلً وفضيحة على من 

 يدعي أنو ٤ُتّق ومن خالفو مبطل.

ٍب يقاؿ لو: أخربنا عمن رأيتو يكفر باهلل سبحانو ؛ أقد افًتض اهلل عليك أف ال تريد ذلك 
 الكفر منو ؟

 نعم ذلك علي واجب.فإف قلت: 

 قلنا لك: أوليس قد أراد اهلل جل ثناؤه ذلك الكفر منو ؟

 فإذا قاؿ: نعم.

 قلنا لو: فأيهما أفضل ما أردت منو أنت ؟ أو ما أراد اهلل عز وجل ؟



فإف زعم أف ما أراد اهلل أفضل ٦تا أراد ىو زعم ؛ وجب عليو أف الكفر أفضل من اإلٯتاف، 
 و.فكفى هبذا نقضاً على قائل

 ٍب نقوؿ لو: من جعل الصدؽ ُب قلوب ا١تؤمنُت ؟

 فإف قاؿ: اهلل عز وجل جعل ذلك.

 قلنا لو: فمن جعل الكفر ُب قلوب الكافرين ؟

 فإف قاؿ: اهلل جعل ذلك.

 قلنا لو: فهل يصنع الكذب من ليس بكاذب ؟

 فإف قاؿ: قد يصنع الكذب من ليس بكاذب.

 امل ؟قلنا لو: فِلَم ال يصنع الظلم من ليس بظ

فإف قاؿ: أما من ا٠تلق فليس يصنع الكذب إال كاذب وال الظلم إال ظامل، وأما اهلل جل 
 ثناؤه فيصنع الكذب والظلم وال يكوف كاذباً وال ظا١تاً.

قلنا لو: فما ا١تعٌت الذي صار بو العباد كذبًة ظلمة ؟ ىل ىو شيء أكثر من أف يصنعوا 
ل صنعو ُب قلوب العباد، فما جعل ىؤالء الكذب والظلم ؟ وقد زعمت أف اهلل عز وج

أوىل بالكذب والظلم منو ُب قولك إذ مل يكن ٍَبّ معٌت أكثر من أهنم صنعوا الكذب 
 والظلم، وقد صنعو اهلل عز وجل عما قلتم كما صنعوه زعمتم، فما الفرؽ عندؾ ؟

ذباً وظلماً، ومل فإف قاؿ: من ِقَبل أهنم مأموروف وليس ىو ٔتأمور، فِمن ٍَبّ كاف ذلك منهم ك
 يكن منو بكذب وال ظلم.

قلنا لو: أفليس قد ٬توز أف ٮُترب اهلل عما مل يكن فيقوؿ قد كاف كذا وكذا ومل يكن ذلك 
 الذي قاؿ ْتق وال يكوف منو بكذب ألنو ليس ٔتأمور ؟

فإف أجاز ذلك لزمو لنا أف لعل ما أخرب اهلل عز وجل عن األمم السالفة أنو مل يكن ْتق 
 كوف ما وعد من اٞتنة والنار ْتق وغَت ذلك.وال ي

ٍب نقوؿ لو: فما تقوؿ ُب رجل وقع ُب نفسو أف اهلل عز وجل أحٌد فرٌد ال شبيو لو وال نظَت 
 وال عديل وال مثيل.



 فإف قاؿ: اهلل أوقع ذلك ُب قلبو.

 قلنا لو: أفصدؽ اهلل فيما أوقع من ذلك ُب قلبو أـ ال ؟

 فإف قاؿ: صدؽ اهلل.

 لو: صدقت وقلت اٟتق.قلنا 

ٍب نقوؿ لو: فما تقوؿ ُب رجل آخر وقع ُب قلبو أف اهلل عز وجل ثالث ثبلثة وأف لو شريكاً 
 وضداً ؛ من أوقع ذلك ُب قلبو ؟

 فإف قاؿ: اهلل.

 قلنا لو: أفصدؽ اهلل سبحانو فيما أوقع ُب قلبو أـ ال ؟

 فإف قاؿ: إف اهلل عز وجل صدؽ فيما أوقع ُب قلبو.

: فقد لزمك أف قوؿ ا١تشركُت إف اهلل ثالث ثبلثة صدؽ وحق ؛ ألف اهلل تعاىل ال قلنا لو
 يفعل إال الصدؽ واٟتق وقد كفرت وخرجت من اإلسبلـ.

وإف قلت: إنو مل يصدؽ ؛ كفرت أيضاً وعطّلت وخرجت من اإلسبلـ بقولك إنو مل 
ىل اهلل عز وجل من يصدؽ وال ٥ترج لك من ىذه ا١تسألة إال بالرجوع إىل قولنا والتوبة إ

ظلمنا وقولك إنا قدرية مفًتوف على اهلل تبارؾ وتعاىل ؛ فمن ا١تفًتي على اهلل عز وجل 
 أ٨تن أـ أنت ؟ أال لعنة اهلل على الظا١تُت.

وال ٧تاة لك من النار حىت تقوؿ إف اهلل سبحانو أجّل وأعظم وأعدؿ وأحكم من أف يوقع 
 عز عن ذلك وتعاىل رب العا١تُت . ُب قلب أحد كفراً وإٟتاداً أو تشبيهاً 

ٍب نقوؿ لك: ىل ٬تب على ا٠تلق أف يعملوا ٔتا شاء اهلل عز وجل منهم وأحب وأراد ؟ أـ 
 ٬تب ٢تم أف ٮتالفوه ُب مشيئتو و٤تبتو وإرادتو ؟

 فإف أقررت أنو ٬تب عليهم هلل عز وجل أف يوافقوه ُب ٚتيع ما أراد وأحب وشاء.

 فر وأحبو وأراده وخلقو ؟قلنا لك: فهل شاء اهلل الك

 فإف قلت: نعم.



قلنا لك: فقد ٬تب على الناس أف يكفروا باهلل ٚتيعاً إف كاف ٬تب عليهم أف يوافقوه ُب 
 إرادتو وقد أراد اهلل الكفر وخلقو زعمت.

وإف قلت: إنو ال ينبغي للناس أف يوافقوا اهلل عز وجل وُب مشيئتو لكفر الكافرين وظلم 
 الظا١تُت.

 لك: فإذاً يلزمك أف ٗتالفو ُب ذلك ؟قلنا 

 فإف قلت: نعم.

 قلنا لك: و٥تالفة اهلل ُب ذلك أصلح لك وللخلق من موافقتو ؟

فبل بد لك من ذلك على قود قولك واعتقادؾ، أو الرجوع إىل قولنا بالعدؿ، ويلزمك أف 
 الكفر أصلح من اإلٯتاف.

}َوًَل يَػْرَضى ِلِعَباِدِه اْلُكْفَر َوِإْف  ومن الشاىد لنا على بطبلف ما قلت: قوؿ اهلل عز وجل:
]البقرة[،  ({413}َواللاُو ًَل ُيِحبُّ اْلَفَساَد) [، وقولو:7]الزمر: َتْشُكُروا يَػْرَضُو َلُكْم{

}يُرِيُد اللاُو لِيُبَػيٍَّن َلُكْم ]غافر[، وقولو: ({10}َوَما اللاُو يُرِيُد ظُْلًما لِْلِعَباِد) وقولو:
]النساء[،  ({44ُكْم ُسَنَن الاِذيَن ِمْن قَػْبِلُكْم َويَػُتوَب َعَلْيُكْم َواللاُو َعِليٌم َحِكيٌم)َويَػْهِديَ 
[، وال نعلم عسراً وال 185]البقرة: }يُرِيُد اللاُو ِبُكُم اْلُيْسَر َوًَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر{ وقولو:

}ُسْبَحاَف  ومن قاؿ من اجملربة، أعظم من الكفر الذي قلت إنو أراده لعباده وخلقو فيهم
 ]القصص[. ({46اللاِو َوتَػَعاَلى َعماا ُيْشرُِكوَف)

 ٍب نسألك أيضاً فنقوؿ لك: ىل هلل على العباد حاة ؟

 فإذا قلت: نعم.

 قلنا لك: أوليس قد أمرىم بالطاعة وأعطاىم القوة على ما أمرىم بو ؟

 فإذا قلت: نعم.

 يفعلوف ؟قلنا لك: فما حاتو عليهم فيما 

 فإف قلت: أمرُه وهنيو.



قلنا لك: فهل ٕتدوف ُب عقولكم أنو أمركم وهناكم ومل ٬تعل لكم السبيل إىل ما أمركم بو، 
وال غناًء عما هناكم عنو، فحاتو عنكم ساقطة لعذركم القائم الواضح ؟ فبل يوجد ما 

 سألنا عنو ُب عقل أحد من الناس، فكفى هبذا جهبلً.

جل قد أمر وهنى، ومل يقو ا٠تلق على ما أمر بو ومل يغنهم عما هناىم عنو وإف كاف اهلل عز و 
؛ فما حاة اهلل على عباده إذا سأ٢تم يـو القيامة فقاؿ ٢تم: مِلَ مَلْ تفعلوا ما أمرتكم بو ؟ 
فقالوا: مل ٕتعل لنا السبيل إىل الطاعة، وُحلت بيننا وبُت طلب النااة ألنك على قوؿ 

}َوَماَذا  غداذي مل تُرِْد أف نؤمن فيبطل علمك، وقد قلت ُب كتابك:عبداهلل بن يزيد الب
( َوِإَذا 41}َفَما َلُهْم ًَل يُػْؤِمُنوَف) [،39]النساء: َعَلْيِهْم َلْو َءاَمُنوا بِاللاِو َواْليَػْوـِ اْْلِخِر{

 ]االنشقاؽ[. ({40ُقِرَئ َعَلْيِهُم اْلُقْرَءاُف ًَل َيْسُجُدوَف)

ا اٞتهُل اعتقاُدىم ُب صفة اهلل عز وجل وقلة ا١تعرفة بعدلو وترؾ التدبر فما ظنك بقـو ىذ
ٌة بَػْعَد الرُُّسِل{ لكتابو وقد قاؿ: [، ١تا 165]النساء: }لَِئَّلا َيُكوَف لِلنااِس َعَلى اللاِو ُحجا

أعذر وأنذر وحذر ورغب وأبلغ ُب ا١تواعظ وضرب األمثاؿ، فلم يلتفتوا إىل ذلك، وألزموه 
}ِإفا اللاَو ًَل يَْأُمُر بِاْلَفْحَشاِء َأتَػُقوُلوَف َعَلى اللاِو  م ونسبوا إليو فواحشهم بعدما قاؿ:ذنوهب

 ]األعراؼ[. ({46َما ًَل تَػْعَلُموَف)

وزعموا أنو ال ٬توز لقائل أف يقوؿ: إنو يستطيع شيئاً من ٚتيع األشياء قبل أف يفعلو، وال 
 أنو ال يفعلو.يستطيع أف يفعل ما علم اهلل منو 

وزعموا أف الذي دعاىم إىل ذلك أهنم ]إف[ قالوا إف العباد يستطيعوف األفاعيل كلها قبل 
 أف يفعلوىا ]لزمهم[ أهنم قبل أف يفعلوىا فاعلوف لغَتىا.

وأهنم إف زعموا أهنم ُب حاؿ الكفر يستطيعوف اإلٯتاف ٬تب عليهم زعموا أف يزعموا أهنم 
 ٯتاف والكفر، وذلك زعموا ٤تاؿ.يستطيعوف أف ٬تمعوا بُت اإل

وزعموا أف الذي دعاىم إىل أف يزعموا أف من علم اهلل منو أنو يفعل شيئاً أنو ال يستطيع 
أف يفعل خبلفو ؛ ألهنم قالوا: لو قلنا إف ذلك أمر يستطاع للزمنا أف العباد يستطيعوف 

ما َعِلَم اهلل أهنم ال  ٕتهيل اهلل عز وجل ؛ ففسد القوؿ زعموا بأهنم يستطيعوف أف يفعلوا



يفعلونو ألف ذلك زعموا يوجب على قائلو أف يقوؿ إف العباد يستطيعوف ٕتهيل اهلل سبحانو 
فمنعهم ذلك زعموا أف يقولوا إف العباد يستطيعوف أف يفعلوا ما علم اهلل أهنم ال يفعلونو ؛ 

 فلذلك زعموا أف العباد يكلفوف من الفعل ما ال يستطيعوف.

 الجواب8

ٍب نقوؿ ٢تم: أليس إ٪تا كرىتم أف تقولوا إف العباد  ؿ أحمد بن يحيى صلوات اهلل عليو8قا
يستطيعوف اإلٯتاف ُب اٟتاؿ اليت ىم عليها كفار من ِقَبل أف ذلك يوجب عليكم أف تزعموا 

 أهنم يستطيعوف أف ٬تمعوا بُت اإلٯتاف والكفر وذلك ٤تاؿ عندكم ؟

 قد أمرىم اهلل عز وجل ُب حاؿ الكفر أف يكونوا مؤمنُت ؟ فإذا قالوا: نعم ؛ قلنا ٢تم: أليس

فمن قو٢تم: إف اهلل عز وجل قد أمرىم ُب تلك اٟتاؿ من الكفر أف يكونوا مؤمنُت ؛ فنقوؿ 
٢تم: أوليس قد لزمهم ُب حاؿ الكفر أف يكونوا مؤمٍت، وذلك عندكم احملاؿ الذي كرىتموه 

عليو أثبتم االستطاعة على احملاؿ فِلَم ال يكوف  وزعمتم أنكم إذا أثبتم االستطاعة ألنفسكم
من زعم أنو مأمور باإلٯتاف ُب حاؿ الكفر زاعماً أنو مأمور باحملاؿ ]إذ[ كاف ا١تأمور بو ىو 

 الذي أحلتم أنو يستطيعو وكاف اٟتاؿ اليت قلتم ىو فيها مأمور باإلٯتاف.

ف يُفرد اإلٯتاف فيها فيكوف بدؿ فإف قالوا: من ِقَبل أنا قلنا إنو ُب حاؿ الكفر مأمور بأ
 الكفر وال يكوف الكفر فبل يستحيل ذلك.

قلنا ٢تم عند ذلك: فِلَم ال تقولوف إنو أيضاً يستطيع ُب حاؿ الكفر أف يفرد اإلٯتاف فيها 
 فبل يكوف كفر ؛ أفيستحيل ذلك ؟

اؿ الفعل ونقوؿ ٢تم أيضاً: خربونا عن قولكم إف العبد ال يكوف مستطيعاً للفعل إال ُب ح
فأخربونا عن رجل أعتق عبده مىت استطاع أف يعتقو ؛ أُب حاؿ ىو فيها عبد أـ ُب حاؿ 

 ىو فيها حر؟

فإف زعموا أنو استطاع أف يعتقو ُب حاؿ ىو فيها عبد لزمهم أف االستطاعة قبل الفعل 
 وذلك اٟتق وىو قولنا ؛ ألف حاؿ العبودة قبل حاؿ العتق، وقد تركوا قو٢تم ورجعوا إىل

 قولنا.



وإف زعموا أنو استطاع أف يعتقو وىو حر ؛ لزمهم ُب قو٢تم أف الناس يستطيعوف عتق 
 األحرار، وىذا خروج من ا١تعقوؿ.

 ٍب نقوؿ ٢تم: خربونا عن األحرار أ٤تتاجوف ىم إىل العتق ؟

فإف قالوا: ال، قلنا ٢تم: فإذا كانوا ُب حاؿ ا١تلك ال يقدروف على أف يعتقوىم وىم ُب حاؿ 
ٟترية ال ٭تتاجوف إىل العتق وإذا استغنوا عن العتق ُب حاؿ العتق استغنوا عن االستطاعة ا

على العتق ُب تلك اٟتاؿ، وىي حاؿ ا١تلك ليست حا٢تم وقد أُعتقوا، فقد فعلوا إذاً العتق 
 بغَت استطاعة؛ فيلزمهم ترؾ قو٢تم.

أوليس ىم ُب تلك اٟتاؿ  وإف زعموا أهنم ُب حاؿ العتق ٤تتاجوف إىل العتق ؛ قلنا ٢تم:
 أحرار ؟

 فإف قالوا: نعم.

قلنا: فإذا كانوا أحراراً فما حاجتهم إىل العتق ؟ وكيف ٭تتاجوف إىل العتق أف يكوف وقد  
كاف وليس ٗتلو حاجتهم إىل أف يكوف العتق ُب حاؿ العتق من أف تكوف قد قضيت أو مل 

عت
ُ
ق عتقهم، وُب ذلك ترؾ قو٢تم تقض فهم عبيد ُب تلك اٟتاؿ اليت فيها استطاع ا١ت

 والرجوع إىل أف االستطاعة قبل الفعل إذ كانت العبودية قبل اٟترية.

وإف كانت حاجتهم إىل أف يكوف العتق قد ُقضيت فمن قضيت حاجتو مستغٍن ؛ فهم 
مستغنوف، وإف استغنوا عنو ُب تلك اٟتاؿ استغنوا عن االستطاعة عليو فهم قبل تلك اٟتاؿ 

م، ورجع األمر هبم إىل أهنم قد فعلوا العتق بغَت استطاعة، وكفى هبذا حاة ال استطاعة ٢ت
 ١تن عقل.

 ونقوؿ ٢تم: خربونا مىت استطاع الرجل أف يطلق امرأتو ؟

 فإذا قالوا: مع الفعل، وكذلك يقولوف.

 قلنا ٢تم: ومع الفعل ىي امرأتو أـ ليست امرأتو ؟



أف االستطاعة قبل الفعل ألهنا إذا كانت امرأتو ُب  فإف زعموا أهنا امرأتو تركوا قو٢تم، ولزمهم
تلك اٟتاؿ فتلك اٟتاؿ قبل حاؿ الطبلؽ ؛ ألنو لو كاف الطبلؽ ُب تلك اٟتاؿ مل تكن 

 امرأتو، فإذا استطاع طبلقها وىي امرأتو فقد استطاع الطبلؽ قبل الطبلؽ.

اس يقدروف أف يطلقوا وإف زعموا أنو استطاع تطليقها وليست بامرأتو زعموا، لزمهم أف الن
 غَت نسائهم، وىذا ٨تو ما أوجبناه عليهم ُب العتق.

ٍب نقوؿ ٢تم أيضاً: خربونا عمن كاف ُب يده حار فألقاه من يده، مىت استطاع ذلك ؛ 
 واٟتار ُب يده أو خارج من يده ؟

نا فإف قالوا: استطاع ذلك واٟتار ُب يده ؛ لزمهم لنا أف االستطاعة قبل الفعل، وذلك عند
ىو اٟتق وتركوا قو٢تم ؛ ألف اٟتار إف كاف ُب تلك اٟتاؿ ُب يده فتلك اٟتاؿ حاؿ إمساؾ 

 وليست ْتاؿ إلقاء، واإلمساؾ قبل اإللقاء وذلك الرجوع إىل أف االستطاعة قبل الفعل.

وإف زعموا أنو استطاع إلقاء اٟتار واٟتار خارج من يده ؛ لزمهم أف الناس ُب قو٢تم 
 لقوا ما ليس ُب أيديهم، وىذا ا٠تروج من ا١تعقوؿ.يقدروف على أف ي

ونا عن رجل ملك مائيت درىم قفلة، أليس قد فرض اهلل سبحانو عليو  ٍب يقاؿ ٢تم: خربِّ
 الزكاة ؟

 فإذا قالوا: نعم.

قلنا ٢تم: فإنو قد دفع منها ٜتسة دراىم إىل إماـ ىدى، أليس قد استطاع الدفع ُب حاؿ 
 بو ُب تلك اٟتاؿ ؟الدفع فافًُتض عليو وأمر 

 فإذا قالوا: نعم، وال بد ٢تم من ذلك.

 قلنا ٢تم: فكم ٯتلك ُب حاؿ الدفع ؛ أمائتُت ؟ أـ مائة وٜتسة وتسعُت ؟

فإف زعموا أنو ٯتلك مائيت درىم، قلنا ٢تم: فهو ُب حاؿ دفع ا٠تمسة الدراىم إىل إماـ 
ُب تلك اٟتاؿ زعموا أنو  عادؿ مل يدفعها ألنو لو دفعها مل يكن ٔتالك ٢تا، فإذا كاف

استطاع دفع ا٠تمسة الدراىم وىو مالك ٢تا وحاؿ ا١تلك قبل حاؿ الدفع فذلك اإلثبات 
 لبلستطاعة قبل الفعل، وىو اٟتق، وىو قولنا.



وإف زعموا أنو ُب تلك اٟتاؿ دفع وليس ٯتلك منها إال مائة وٜتسة وتسعُت ؛ لزمهم ُب 
ة على من ال ٯتلك إال مائة وٜتسة وتسعُت در٫تاً، وىذا قو٢تم أف اهلل جل ثناؤه افًتض الزكا

 ا٠تروج من دين اإلسبلـ، والرد للحق عياناً با١تكابرة.

وذلك أهنم زعموا أف اهلل عز وجل فرض عليو ُب حاؿ دفع ا٠تمسة أف يدفعها، وىو ُب 
عز  حاؿ دفعها ال ٯتلك إال مائة وٜتسة وتسعُت در٫تاً، فوجب عليهم أف يزعموا أف اهلل

وجل فرض على من ال ٯتلك إال مائة وٜتسة وتسعُت در٫تاً أف يزكيها ُب قو٢تم، وحاشا هلل 
 من ذلك، وكفى ٔتا قلنا قاطعاً ٢تم.

ٍب نقوؿ ٢تم: أليس ُب قولكم واعتقادكم واحتااجكم علينا ُب كتابكم الذي وضعتم 
لناس ال يقدروف على وزعمتم أنا نفر منو، وأنا ال نقدر لكم فيو على جواب، وقلتم: إف ا

 شيء من ٚتيع األشياء حىت ٖتدث ٢تم قوة لذلك الشيء ؟

 فإذا قالوا: نعم.

قلنا ٢تم: فهل تدروف لعلكم الساعة ليس فيكم قوة على استماع الرعد والصواعق، ولعلها 
 موجودة عندكم وليست فيكم القوى على استماعها ؟

ق تكوف عندىم ويسمعها أىل بلدىم فإف أجازوا ذلك لزمهم أهنم مل يدروا لعل الصواع
غَتىم فبل يسمعوف ذلك، ولعلهم مل يعطوا القوة على استماع الرعد والصواعق، وأعطوا 

 القوة على استماع السِّرار وا١تخافتة الغامضة.

وكذلك لعل اٞتباؿ الرواسي بُت أيديهم وىم ال يروهنا ويروف الذر ُب صغره وما أصغر من 
عطوا القوة على أف يروا الذر ويسمعوا السرار ا٠تفي ومل يعطوا القوة الذرة من ِقَبل أهنم أ

على أف يسمعوا الصواعق ويروا اٞتباؿ الرواسي، فهذا غاية التااىل والتعامي وقلة النصفة 
للعقوؿ، ومع أنو ٬تب عليهم إذا أجازوا ىذا القوؿ أف ُيضربوا بالسياط و٭ترقوا بالنار وال 

 و.يعلموف ذلك وال يأ١توف ل

 وإف كرىوا اإلقداـ على ىذا القوؿ، وقالوا: إذا ٝتعنا السرار فنحن للرعد أٝتع.

 قلنا ٢تم عند ذلك: أليس القوة على استماع الرعد ىي غَت القوة على استماع السرار ؟



 فإذا قالوا: نعم.

 قلنا: فِلَم ال ٬توز أف يعطوا القوة على السرار وٯُتنعوا القوة على استماع الرعد ؟

ف أجازوا ذلك وجب عليهم الكبلـ األوؿ ؛ حىت يقولوا إهنم ُب اٟتاؿ اليت يسمعوف فيها فإ
 السرار ال يسمعوف فيها الصواعق وصوت الرعد.

وإف ىم مل ٬ُتيزوا القوة على السرار إال وقد أعطوا القوة على استماع الرعد، قلنا ٢تم: 
أنو يقدر على ٛتل رطل فكذلك ٬تب أف من أعطي القوة على ٛتل مائة رطل فحملها 

واحد مل ٭تملو إذ كاف ال يعطى القوة على شيء إال أعطي القوة على ما ىو أيسر منو، 
وُب ىذا ترؾ قو٢تم ؛ ألهنم يزعموف أنو قد يكوف الرجل حامبلً ١تائة رطل وىو عاجز عن 

 رطل واحد ُب ذلك اٟتاؿ.

الرعد، قلنا ٢تم: فكذلك القوة  وإف زعموا أف القوة على استماع السرار ىي القوة على ٝتاع
 على ٛتل مائة رطل ىي القوة على رطل واحد.

 فإف قالوا: ال.

 قلنا ٢تم: فما الفرؽ بينهما، وال نعلم لو فرقاً.

فإف قالوا: نعم، القوؿ كما قلتم ؛ خرجوا من قو٢تم، وبطلت دعواىم، ولزمهم أف من ٛتل 
واحد مل ٭تملو إذ كانت القوة على  مائة رطل فقوي على ٛتلها أنو يقدر على ٛتل رطل

شيء فهي القوة على ما ىو أخف منو وأيسر، ال يقدر على رد ىذا إال جاىل أو 
 متااىل مكابر وليس مثلو ُيكلَّم.

ونقوؿ ٢تم: أليس ٨تن إذا قلنا: إنا نستطيع أف نفعل ما علم اهلل عز وجل أنا ال نفعلو فقد 
  عز وجل ؟زعمنا ولزمنا أنا نستطيع أف ٧تّهل اهلل

 فإذا قالوا: نعم.

 قلنا ٢تم: فخربونا عن اهلل جل ثناؤه ىل يقدر أف ٬تعلو فينا ؟

فإف قالوا: نعم ؛ فقد زعموا أنو يقدر على ٕتهيلو، وذلك مثل ما زعموا أنا نصَت إليو 
 بكذهبم علينا وفريتهم.



 و.وإف زعموا أنو ال يقدر على شيء وصفوه بالعاز، ومن عاز عن شيء فليس بإل

وإف أٞتأهتم حاتنا ىذه القاطعة العظيمة اٞتلية إىل أف يقولوا: إف ىذه مسألة ٤تاٍؿ فبل 
يقاؿ فيها يقدر وال يقدر، استكباراً منهم عن اٟتق وجحوداً خوؼ الغلبة ؛ قلنا ٢تم: 

علم  ]القيامة[، وقد ({2}بَػَلى قَاِدرِيَن َعَلى َأْف ُنَسوٍَّي بَػَنانَُو) فخربونا عن قولو عز وجل:
َنا ُكلا نَػْفٍس ُىَداَىا{ أنو ال يفعلو، وقولو: َنا َْلتَػيػْ }َوَلْو  [، وقولو:13]السادة: }َوَلْو ِشئػْ

َنا َلَرفَػْعَناُه ِبَها َوَلِكناُو َأْخَلَد ِإَلى اْْلَْرِض َواتػاَبَع َىَواُه{ }َولَِئْن  [، وقولو:176]األعراؼ: ِشئػْ
َنا لََنْذَىَبنا بِالاِذي َأوْ  َنا ِإلَْيَك{ِشئػْ }َأَولَْيَس الاِذي َخَلَق  [، وقولو:86]اإلسراء: َحيػْ

[، وأشباه ذلك من القرآف 81]يس: الساَمَواِت َواْْلَْرَض ِبَقاِدٍر َعَلى َأْف َيْخُلَق ِمثْػَلُهْم{
 يطوؿ ذكره.

فنقوؿ: كيف ٬توز عندكم أف يقوؿ عز وجل: ولو شئت لفعلت كذا وكذا، وذلك ٤تاؿ 
 اضطركم احتااجنا فلم تقدروا على حيلة إال أف قلتم: إف ىذه ا١تسألة ٤تاؿ. زعمتم حيث

َنا {، }بَػَلى قَاِدرِيَن َعَلى َأْف ُنَسوٍَّي بَػَنانَوُ وكيف ٬توز أف يقوؿ جل ثناؤه: } َولَِئْن ِشئػْ
َنا ِإلَْيكَ   تم ٤تاؿ.{ والقدرة على ما يعلم أنو ال يفعلو عندكم زعملََنْذَىَبنا بِالاِذي َأْوَحيػْ

وإف تابوا ورجعوا إىل اهلل سبحانو يقدر على فعل ما يعلم أنو ال يفعلو، وال يكوف يلـز أحداً 
ٕتهيلو ؛ فذلك اٟتق، وىو قولنا قد يقدر الناس على فعل ما علم اهلل عز وجل أهنم ال 

 يفعلونو، وال يكوف ذلك بتاهيل اهلل تعاىل عن ذلك علواً كبَتاً ؛ ألهنم يقدروف أف ال
 يكفروا، وأف ال يعصوا، وأف ال يشركوا، وأف ال يعملوا الكبائر.

 ونقوؿ ٢تم: أليس قد أمر اهلل عز وجل ا١تشركُت باإلٯتاف أف يفعلوه ؟

 فإذا قالوا: نعم.

 قلنا ٢تم: فإذا أبوا أف يؤمنوا فقد أمرىم اهلل سبحانو بتاهيلو ؟

 فإف قالوا: ال.

حُت قلنا إهنم مستطيعوف لتاهيل رهبم وقوؿ  قلنا ٢تم: فكيف وجب علينا عندكم ا٠تطأ
القبيح فيو عز وتعاىل وال يلزمكم لنا أف تقولوا إهنم مأموروف بتاهيلو إذا أمرىم بفعل ما 



علم أهنم ال يفعلونو، وا١تأمور بو من اإلٯتاف ىو ا١تستطاع، فكيف ٬تب علينا ُب إثبات 
زمكم أنتم ُب إثبات األمر بو إثبات االستطاعة عليو إثبات االستطاعة على التاهيل وال يل

 األمر بالتاهيل وىو واحد مأمور بو عندكم مستطاع فعلو عندنا.

فإف زعموا أف األمر ليس أمراً بالتاهيل ؛ قلنا ٢تم: فكذلك االستطاعة ليست باالستطاعة 
أنو على التاهيل، فكلما ألزمونا شيئاً ُب االستطاعة عارضناىم بو ُب األمر حىت يرجعوا إىل 

ليس االستطاعة عليو استطاعة على التاهيل وال األمر بو أمراً بالتاهيل، وذلك ىو اٟتق 
 وقهرناىم عند ذلك وبانت غلبتهم.

 ونقوؿ ٢تم: أليس إ٪تا فرض اهلل عز وجل اٟتج على من استطاع ؟

فإف قالوا: ال، فرضو على من ال يستطيع ؛ ردوا قوؿ اهلل عز وجل وكذبوا كتابو حيث 
 [.97]آؿ عمراف: }َولِلاِو َعَلى النااِس ِحجُّ اْلبَػْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِو َسِبيًَّل{ يقوؿ:

 وإف قالوا: مل يفرضو إال على من استطاع.

 قلنا ٢تم: فخربونا عمن استطاع ىل ٯتكنو أف ال ٭تج ؟

لو، إذا فإف قالوا: نعم ؛ تركوا قو٢تم ُب أنو ال يستطيع الشيء من علم اهلل أنو ال يفع
استطاعو من مل يفعلو فقد استطاع ما مل يفعل، وما علم أنو ال يفعلو، وذلك ترؾ لقو٢تم إذ 

زعموا أنو ال يستطيع اٟتج إال من حج، وإ٪تا فرضو اهلل جل ثناؤه على من استطاع، فإ٪تا 
فرض اٟتج على من قد حج، فأما من مل ٭تج فلم يفرض اهلل عليو اٟتج ؛ ألف الذي مل 

يستطع اٟتج، وإ٪تا اٟتج على من استطاع، فقد لزمهم بذلك أف يزعموا أف اٟتج  ٭تج مل
ليس بفرض على من مل ٭تج والذي مل ٭تج ليس يستطيع اٟتج، إ٪تا اٟتج على من قد حج 
ألف الذي حج يستطيع اٟتج، وُب ىذا الذي قالوا ترؾ قوؿ أىل الصبلة ومفارقة دين ٤تمد 

 صلى اهلل عليو.

}َوالاِذيَن يُظَاِىُروَف ِمْن ِنَسائِِهْم ثُما يَػُعوُدوَف ِلَما  ونا عن قوؿ اهلل عز وجل:فنقوؿ ٢تم: خرب 
( 1قَاُلوا فَػَتْحرِيُر رَقَػَبٍة ِمْن قَػْبِل َأْف يَػَتَماساا َذِلُكْم ُتوَعُظوَف ِبِو َواللاُو ِبَما تَػْعَمُلوَف َخِبيٌر)

ـُ َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعْيِن ِمْن قَػْبِل  ـُ ِستٍّيَن َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَيا َأْف يَػَتَماساا َفَمْن َلْم َيْسَتِطْع فَِإْطَعا



]اجملادلة[، فخربونا عن من كاف صحيح البدف قد ظاىر من امرأتو ومل ٬تد رقبة  ِمْسِكيًنا{
 فًتؾ العتق وأطعم ستُت مسكيناً أكاف مستطيعاً للعتق ؟

عتق من يدعو، وذلك ترؾ فإف زعموا أنو كاف مستطيعاً للعتق فقد زعموا أنو قد يستطيع ال
 ما بنوا عليو كبلمهم ألهنم زعموا أنو ال يستطيع أحد شيئاً إال ِفْعَلو.

وإف زعموا أنو مل يكن يستطيع العتق إذ تركو فقد زعموا أف من كاف صحيح البدف سليم 
اٞتوارح وظاىر من امرأتو فأطعم ا١تساكُت ومل يعتق أف ذلك جائز لو إذ كاف ال يستطيع 

 عز وجل إ٪تا فرض عليو إطعاـ ا١تساكُت على من كاف ال يستطيع العتق ؛ فإذا كاف ألف اهلل
تراكاً للعتق فبل يستطيعو فليس عليو العتق إ٪تا ىو على من يستطيعو، وُب إثبات أنو ال 
يستطيع العتق تاركو إثبات أنو ليس عليو ألف العتق على من يستطيعو، وُب ذلك القوؿ 

 ا٠تبلؼ حملمد عليو أفضل السبلـ فيما جاء بو من األحكاـ.ا٠تروج من اإلسبلـ، و 

َفَمْن َلْم وإف زعموا أنو مل يكن يستطيع وأنو قد فُرض عليو ردوا قوؿ اهلل جل ثناؤه: }
ـُ ِستٍّيَن ِمْسِكيًنا  {، وردوا على ٚتيع األمة.َيْسَتِطْع فَِإْطَعا

َلِو اْسَتطَْعَنا َلَخَرْجَنا َمَعُكْم } ٍب نقوؿ ٢تم: أخربونا ما تقولوف ُب قوؿ اهلل عز وجل:
]التوبة[، فهؤالء القـو الذين ٗتلفوا  ({24يُػْهِلُكوَف َأنْػُفَسُهْم َواللاُو يَػْعَلُم ِإنػاُهْم َلَكاِذبُوَف)

َلِو عن ا٠تروج مع النيب صلى اهلل عليو فكذهبم اهلل عز وجل فيما قالوا وبّطل قو٢تم: }
{؛ ألف اهلل سبحانو علم أهنم يستطيعوف ا٠تروج قبل ا٠تروج، َعُكمْ اْسَتَطْعَنا َلَخَرْجَنا مَ 

 ولذلك لزمهم الذنب وصاروا عصاة.

ونقوؿ لعبداهلل بن يزيد البغداذي و١تن قاؿ بقولو من اجملربة الكاذبُت على اهلل عز وجل: 
ومن الدليل على قهرنا لكم وظهور حاتنا على حاتكم، وغلبتنا لكم وأف االستطاعة قبل 

}َوَمْن َأْصَدُؽ ِمَن اللاِو  لفعل: شواىد قوية من كتاب اهلل عز وجل، وقد قاؿ اهلل عز وجل:ا
}َأَفََّل  ]النساء[، وقاؿ: ({65}َوَمْن َأْصَدُؽ ِمَن اللاِو َحِديثًا) ]النساء[، ({044ِقيًَّل)

 ]النساء[. ({64وا ِفيِو اْخِتََّلفًا َكِثيًرا)يَػَتَدبػاُروَف اْلُقْرَءاَف َوَلْو َكاَف ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللاِو َلَوَجدُ 



}فَِإْف   فمن ذلك اآلية الواضحة الصادقة القاطعة لكم من كتاب اهلل جل ثناؤه حُت يقوؿ:
َكاَف الاِذي َعَلْيِو اْلَحقُّ َسِفيًها َأْو َضِعيًفا َأْو ًَل َيْسَتِطيُع َأْف يُِملا ُىَو فَػْلُيْمِلْل َولِيُُّو 

، ومل 282]البقرة: بِاْلَعْدِؿ{ [، فأخرب عز وجل أف وليو قد يستطيع اإلمبلء واإلمبلء معدـو
يفعل بعد، ولو كاف الويل ال يستطيع أف ٯتل أيضاً كما الضعيف الزمن ال يستطيع أف ٯتل 

مل يكن لآلية معٌت ولكاف تأويلها على قود قولكم فإف مل يستطع ىذا الضعيف أف ٯتل ىو 
و الذي ال يستطيع أيضاً ؛ إذ كانت االستطاعة مع الفعل زعمتم، واهلل عز وجل فليمل ولي

متقدس عن مثل ىذا الكبلـ الذي ال ٬توز ألف الرجل الضعيف الذي مل توجد فيو 
االستطاعة وعدمت عند اإلمبلء قد صح أنو مل يقدر لضعفو وزمانتو، وإف اهلل عز وجل قد 

ي ىو أقوى منو السامل من الضعف فيو االستطاعة أخربنا وأعلمنا أف قرينو ووليو الذ
 موجودة قبل اإلمبلء، وكفى هبذه اآلية شاىداً عداًل، واٟتمد هلل.

و٦تا يدؿ على ذلك من القياس: أف األمر لو كاف على ما ادعت اجملربة من كذهبا على اهلل 
ن أبداً عز وجل من أف االستطاعة مع الفعل ٖتدث ُب حاؿ الفعل لكاف الكافر ال يؤم

حىت تأتيو استطاعة اإلٯتاف، ولو كانت االستطاعة ال تأتيو أبداً وىو كافر باهلل ألف الكافر 
ال يستحق من اهلل جل وعز لطيفة وال مادة وال معونة، ولو كاف ىذا ىكذا ١تا جاز أف 

 يؤمن كافر أبداً بوجو من الوجوه حىت تأتيو مادة من اهلل عز وجل ٕتربه على اإلٯتاف.

ترى أف رجبلً لو كاف ُب بئر فقيل لو إنك ال ٗترج من ىذه البئر أبداً حىت تؤتى ْتبل،  أال
ولن تؤتى ْتبل وأنت ُب البئر ؛ ١تا جاز ُب ا١تعقوؿ أف ٮترج ذلك الرجل من تلك البئر أبداً 

 على ىذا الشرط بوجو من الوجوه.

هبا اإلٯتاف، ولن يؤتى وكذلك إذا كاف الكافر ال يؤمن أبداً حىت يؤتى باستطاعة يناؿ 
باستطاعة اإلٯتاف وىو كافر عدو هلل عز وجل، ويلـز ُب ذلك أنو قد ُجرب على اإلٯتاف جرباً 

 فبل يكوف لو أجر وال ٛتد.

 فإف قاؿ قائل: فإف استطاعة اإلٯتاف قد تأتيو وىو كافر.



قد رجعتم إليو قلنا لو: فهذا يوجب لنا عليكم تقدـ استطاعة اإلٯتاف قبل الفعل، وىو قولنا 
 وتركتم قولكم، فافهم ىذه اٟتاة فبل ٥ترج ٢تم منها ْتيلة من اٟتيل.

}َلِو اْسَتطَْعَنا َلَخَرْجَنا َمَعُكْم يُػْهِلُكوَف  ٍب نقوؿ ٢تم: ما تقولوف ُب قوؿ اهلل عز وجل:
ء القـو الذين ٗتلفوا ]التوبة[، خربونا عن ىؤال ({24َأنْػُفَسُهْم َواللاُو يَػْعَلُم ِإنػاُهْم َلَكاِذبُوَف)

 عن ا٠تروج مع النيب صلوات اهلل عليو وعلى آلو فكذهبم اهلل عز وجل فيما قالوا.

 فإذا قالوا: نعم.

قلنا ٢تم: فخربونا عنهم أصدقوا فيما قالوا أـ كذبوا ُب قو٢تم مل يكونوا يستطيعوف ا٠تروج 
 مع النيب صلى اهلل عليو ؟

كوا قو٢تم، ولزمهم أنو قد يستطيع الشيء من ال يفعلو، فإف زعموا أهنم كذبوا ُب ذلك ؛ تر 
 وذلك ىو اٟتق وىو قولنا.

وإف زعموا أهنم صدقوا ُب ذلك ؛ لزمهم أهنم قد صدقوا من كذبو اهلل عز وجل فكفروا ألف 
من صدؽ من كذبو اهلل عز وجل فقد كذب اهلل جل ثناؤه وذلك الكفر باهلل سبحانو 

 ا١تصرح.

 عن الكفار أيستطيعوف اإلٯتاف ُب اٟتاؿ اليت ىم فيها كفار ؟ ٍب نقوؿ ٢تم: خربونا

 فمن قو٢تم: إهنم ال يستطيعوف ذلك.

 فنقوؿ ٢تم: أفليس قد كلفهم اهلل عز وجل اإلٯتاف، وافًتضو عليهم، وىم ال يستطيعونو ؟

فمن قو٢تم: أهنم كلفوا ٔتا ال يستطيعوف لعلة كانت من الكفار وىي كفرىم، فقالوا: إ٪تا 
 عوا االستطاعة ألهنم ٘تسكوا ]بالكفر[ ولو آمنوا أعطوا القوة على اإلٯتاف.من

ْقعد الذي ال يقدر أف يقـو ىل عليو أف يصلي قائماً ؟
ُ
 فيقاؿ ٢تم: أخربونا عن ا١ت

 فإف قالوا: ال.

 قلنا ٢تم: ومِلَ ذلك ؟

 ]فإف[ قالوا: من قبل أنو ال يستطيع أف يصلي قائماً.



الكافر ال يستطيع اإلٯتاف زعمتم فِلَم أوجبتم عليو أف يؤمن ومل توجبوا قلنا ٢تم: وكذلك 
 على ا١تقعد أف يصلي قائماً.

فمن قو٢تم: إف الكافر إ٪تا صار ال يستطيع اإلٯتاف لعّلة كانت منو وىي الكفر، وا١تقعد إ٪تا  
١تقعد كاف ال يستطيع القياـ لعلة كانت من اهلل سبحانو وىو أف فعل بو اإلقعاد فصار ا

 ليس بتارؾ للقياـ، وصار الكافر تاركاً لئلٯتاف.

 قلنا ٢تم: كل واحد منهما ال يستطيع خبلؼ ما ىو عليو ؟

 فإذا قالوا: نعم.

قلنا ٢تم: فما جعل الكافر أوىل بأف يكوف تاركاً مستطيعاً للًتؾ من ا١تقعد، وا١تقعد ال 
 يستطيع القياـ ؟ وُب ذلك كفاية كافية .

لوا: أخربونا عن الكافر ىل يستطيع أف يؤمن ؟ يريدوف أف نقوؿ: نعم، وإف سألونا فقا
وكذلك نقوؿ، فيقولوف: قد يستطيع أف يكوف مؤمناً فهو قد يستطيع أف يكوف كافراً مؤمناً 

 وذلك ٤تاؿ زعموا.

فاوابنا ٢تم والقوة هلل وحده ُب ذلك ؛ أنا نقوؿ: إف الكافر يستطيع ُب حاؿ الكفر أف 
ناً، ولسنا نذىب إىل أنو يستطيع اٞتمع بُت اإلٯتاف والكفر ؛ ألف ذلك ىو يكوف بعده مؤم

احملاؿ، كما أف النائم ال يكوف مستيقظاَ ُب حاؿ واحدة وال القاعد قائماً ُب حاؿ واحدة، 
 وال الليل والنهار ٬تتمعاف ُب حاؿ واحدة.

الكفر، نريد أف  والكافر فهو مستطيع وىو كافر أف يكوف مؤمناً قادر على ذلك بعد حاؿ
 االستطاعة لو ُب حاؿ كفره على اٟتاؿ بعدىا.

فإف قالوا: فإذا كاف بعدىا كافراً أليس قد يستطيع ُب اٟتاؿ األوىل وىو ُب حاؿ الكفر أف 
 يكوف ُب الثانية مؤمناً، والثانية أيضاً حاؿ الكفر ؟

يؤمن ؛ إذ ىو ٦تَُكَّن من قلنا ٢تم: إنو كاف مستطيعاً أف يكفر ُب حالتو األوىل مستطيعاً أف 
استطاعة موجودة فيو يفعل هبا ما أراد من كفر أو إٯتاف غَت مقهور وال ٣تبور على واحد 

}ِإفا الاِذيَن َءاَمُنوا  من الفعلُت، والدليل على ذلك شهادة اهلل تبارؾ وتعاىل حيث يقوؿ:



ا ُكْفًرا َلْم َيُكِن اللاُو لِيَػْغِفَر َلُهْم َوًَل لِيَػْهِديَػُهْم ثُما َكَفُروا ثُما َءاَمُنوا ثُما َكَفُروا ثُما اْزَداُدو 
 ]النساء[. ({015َسِبيًَّل)

أال ترى أف معهم استطاعة غَت ٣تبورين فيها إال باألمر والنهي، فإذا شاءوا آمنوا وإذا شاءوا  
واٟتمد  كفروا باالستطاعة ا١توجودة فيهم لكلتا اٟتالتُت من قبل فعلهم، فهذا دليل واضح

 هلل.

ومن اٟتاة لنا عليكم أف االستطاعة قبل الفعل: أف نقوؿ لكم: ما تقولوف ُب رجل رّكب 
سهمو على قوسو رامياً لرجل بُت يديو، فلما خرج فوؽ السهم من وتر القوس سقط الرامي 
ميتاً ووقع السهم ُب ا١ترمي فقتلو ؛ فنقوؿ لكم: خربونا مىت قتل ىذا الرجل صاحبو ا١تقتوؿ 

 بالسهم ؛ أَوىو حي مستطيع للقتل ؟ أـ وىو ميت ال استطاعة فيو ؟

فإف قالوا: قتلو بعدما مات ألف االستطاعة عندىم مع الفعل ال قبلو ؛ لزمهم أف ا١توتى 
يقتلوف الناس، وأف فيهم االستطاعة موجودة، وألزموا ا١توتى القود وٛتل الديات للمقتولُت 

 وا عند ٚتيع ا٠تلق.وباف كذهبم وصح إبطا٢تم، وافتضح

وإف قالوا: إنو قتلو برميتو وىو حي مستطيع ؛ لزمهم أف االستطاعة قبل الفعل، ورجعوا إىل 
قولنا، ولزمهم أف دعواىم واعتقادىم ُب االستطاعة مع الفعل باطل ووجب عليهم الرجوع 

عة واٟتمد والتوبة، والقوؿ على اهلل عز وجل بالعدؿ، فما بعد ىذا من البياف واٟتاة القاط
 هلل رب العا١تُت.

ومن اٟتاة لنا عليكم ُب أف االستطاعة قبل الفعل: أنا نسألكم فنقوؿ لكم: خربونا عن 
اٟتركة والسكوف ُب بٍت آدـ، ىل ىي موجودة ُب بنيتهم وجوارحهم قبل أفعا٢تم أـ ال ؟ 

والسكوف ألنا ٧تدىم يتحركوف ويسكنوف من قبل فعلهم لؤلشياء كلما أرادوا ألف اٟتركة 
فرع االستطاعة، واالستطاعة فعل اهلل سبحانو الذي ركب ُب عباده، واٟتركة والسكوف فعل 

 بٍت آدـ وليست بفعل اهلل عز وجل.

فإف قالوا: نعم، ٨تن نقر أنا ٧تد فيهم اٟتركة والسكوف قبل فعلهم ؛ تركوا قو٢تم ورجعوا إىل 
ف يقبض ويبسط ويتحرؾ ويسكن ببل أف االستطاعة قبل الفعل ؛ ألنا ٨تن وىم ٧تد اإلنسا



عمل شيء يعملو، ٭ترؾ يده ورجلو ورأسو ولسانو ويفتح عينيو ويغمض إذا أراد ذلك، 
احملاـر   ويقـو ويقعد و٬تيء ويذىب، كل ىذا الفعل موجود فيو مشاىد من قبل نظره إىل
ن ومن ومن قبل سرقتو ألمواؿ الناس ومن قبل سفكو للدماء ومن قبل قولو القبيح واٟتس

 قبل فعل الشيء ٦تا يفعل، فهذا موجود مشاىد من فعل بٍت آدـ.

فإف قالت اجملربة: لسنا نقوؿ ذلك، ولكنا نقوؿ إف بٍت آدـ ال ساكنوف وال متحركوف حىت 
تأتيهم االستطاعة مع الفعل ؛ لزمهم أهنم قد خرجوا من التوحيد الذي ادعوا أهنم فيو 

آدـ بصفة اهلل الواحد الفرد الذي ال ٕتري عليو اٟتركة مقّدموف ولزمهم أهنم قد وصفوا بٍت 
وال السكوف ورجعوا عن القوؿ بالتوحيد ؛ فإذا هبم قد خرجوا من التوحيد الذي ادعوا 

}لَْيَس َكِمْثِلِو  والعدؿ ٚتيعاً ألف اهلل عز وجل ال ٕتري عليو اٟتركة وال السكوف بقولو:
ألشياء إال واٟتركة والسكوف تلزمو وٕتري [، وليس شيء من ٚتيع ا11]الشورى: َشْيٌء{
 عليو.

فبل بد ٢تم من إبطاؿ التوحيد الذي انتحلوا أو يرجعوا عن قو٢تم فيقولوف: إف اٟتركة 
والسكوف موجوداف ُب بٍت آدـ من قبل أفعا٢تم، فيًتكوف قو٢تم، ويصَتوف إىل اٟتق والعدؿ، 

 وىو قولنا. د

جل على ٚتيع ا٠تلق ُب كتابو فرضاً الزماً ٢تم حيث ٍب نقوؿ ٢تم: أليس قد افًتض اهلل عز و 
 [؟30]النور: }ُقْل لِْلُمْؤِمِنيَن يَػُغضُّوا ِمْن َأْبَصارِِىْم َوَيْحَفُظوا فُػُروَجُهْم{ يقوؿ ُب كتابو:

 فإذا قالوا: نعم، ىذا فرض الـز للناس كلهم.

حفظو قبل فعلو أـ قلنا ٢تم: فهل افًتض اهلل عز وجل عليهم ما ٯتلكوف غضو ويستطيعوف 
 ال؟

فإف قالوا: قد افًتض اهلل عليهم ما ٯتلكوف غضو ويستطيعوف حفظو قبل أفعا٢تم ؛ تركوا 
 قو٢تم ورجعوا إىل قولنا وىو دين اهلل عز وجل.

وإف قالوا: إف اهلل جل ثناؤه افًتض عليهم ما ال ٯتلكوف غضو وال يستطيعوف حفظو قبل 
[، 286]البقرة: }ًَل ُيَكلٍُّف اللاُو نَػْفًسا ِإًلا ُوْسَعَها{ فعلهم لو كفروا بقوؿ اهلل عز وجل:



}يُرِيُد اللاُو ِبُكُم اْلُيْسَر َوًَل يُرِيُد ِبُكُم  [، وبقولو:7]الطبلؽ: }ِإًلا َما َءاتَاَىا{و
[، وال نعلم عسراً أعسر من تكليفهم أف يغضوا أبصاراً ال ٯتلكوف 185]البقرة: اْلُعْسَر{

، وأف ٭تفظوا فروجاً ال يستطيعوف حفظها من الزنا قبل مواقعتو، غضها قبل ن ظرىا إىل احملاـر
 وأف يكفوا أيديهم عن القتل الذي ال يقدروف على تركو قبل اكتسابو.

ٍب نقوؿ ٢تم: ما الفرؽ بُت تكليفهم لغض أبصارىم وحفظ فروجهم وكف أيديهم عن قتل 
يقدروف عليو ؟ وبُت تكليفهم لتناوؿ الناـو  ا١تؤمنُت وىم ال يستطيعوف شيئاً من ذلك وال

}نَػبٍُّئوِني بِِعْلٍم ِإْف ُكْنُتْم  والطَتاف ُب ا٢تواء وا١تشي على وجو ا١تاء ؟
 ]األنعاـ[، فبل بد لكم ٦تا قلنا وال ٥ترج لكم من حاتنا ىذه الواضحة. ({021َصاِدِقيَن)

م بالعدؿ وقولكم باٞترب وبعد ىذا فانظروا كيف نُفسد عليكم القوؿ بالتوحيد ٞتهلك
فأنعموا النظر ُب ىذه اٟتاج اليت نوردىا عليكم فإف الرجوع إىل اٟتق خَت من التمادي ُب 
الباطل، واٟتق فيما جاءت بو األنبياء وليس اٟتق فيما ُأخذ عن جهلة الرؤساء واٟتمد هلل 

 رب العا١تُت.

كف األيدي واأللسنة مع فعلنا فإف قلتم: إ٪تا فرض اهلل علينا غض األبصار وحفظ الفروج و 
 ال قبلو.

قلنا لكم: فإذاً يلزمكم أف يقوؿ القائل منكم إف صياـ شهر رمضاف ليس مفروضاً على 
ا٠تلق من عاـٍ قابل وال ٬توز أف يكوف اعتقادكم أف رمضاف ا١تقبل عليكم فريضة، وأف اهلل 

ـُ َكَما ُكِتَب  عز وجل يقوؿ: َعَلى الاِذيَن ِمْن }ُكِتَب َعَلْيُكُم الصٍَّيا
 [.183]البقرة: قَػْبِلُكْم{

وكذلك يقوؿ القائل منكم: ليس علّي صبلة غٍد بفريضة، وليس علي زكاة مايل من السنة 
ا١تقبلة بفريضة، وليس اٟتج علينا بفريضة الزمة ُب وقتنا ىذا وال ٚتيع الفرائض حىت يكوف 

وجل اليت افًتضها على عباده على  الوقت الذي نفعلها فيو، فيلزمكم أف فرائض اهلل عز
لساف نبيو صلى اهلل عليو قبل فعلها ال يقع اسم فرضها على ا٠تلق إال عند فعلهم ٢تا 

فتزوؿ الفرائض ا١توسومة ُب القرآف، وىذا ما ال يقوؿ بو مسلم ؛ ألف الفرض الـز واجب 



دين اهلل ا١تفروض ٤تتـو من قبل فعلهم لو يلزمهم اإلقرار بذلك الفرض واالعتقاد لو أنو 
عليهم الذي ال يزوؿ فرضو ُب ساعة من الساعات وال وقت من ٚتيع األوقات إال من علة 
ٖتدث من العلل اليت تزوؿ هبا الفروض ويقـو هبا العذر مثل ا١ترض واٟتوادث ا١توجبة للعذر 

إهنما إال خصلتُت بعد العدؿ والتوحيد وإثبات الوعد والوعيد واإلقرار بالرسوؿ والكتاب ف
ال تزوالف عن ا١تسلمُت ُب حالة من ٚتيع اٟتاالت كلها وال تسقطاف عن عليل وال غَته 

وال عذر فيهما ألحد من ا١تتعبدين البلـز ٢تم الفرض، وىي طاعة أئمة ا٢تدى ومودة ذوي 
القرىب، فكل الفرائض تزوؿ بكوف اٟتوادث اٟتائلة إال ىاتُت ا٠تصلتُت فإهنما ال تزوالف عن 

ال عليل، وال شاىد وال غائب ؛ إال طفل ال يعقل أو ٣تنوف ذاىب العقل ال صحيح و 
 حاة عليو.

أال ترى أف الصبلة قد تزوؿ ُب بعض األوقات با١ترض وغَته وال تزوؿ مودة القرىب وال 
 طاعة اإلماـ واعتقاد إمامتو، وكذلك مودة آؿ ٤تمد صلوات اهلل عليو وعلى آلو وسلم.

اإلعداـ، وال تزوؿ طاعة اإلماـ وال مودة ذوي القرىب، وكذلك  وكذلك تزوؿ الزكاة عند
يزوؿ اٟتج با١ترض واإلحصار وقلة اِٞتَدة وال تزوؿ طاعة اإلماـ وال مودة ذوي القرىب ؛ 

فكل الفرائض تزوؿ بقياـ العذر الذي تصح عللو وال يزوؿ التوحيد وال العدؿ وال إثبات 
 عصره وال مودة ذوي القرىب قرىب رسوؿ اهلل الوعد والوعيد وال طاعة كل إماـ ىدى ُب

 صلى اهلل عليو، الطاىرين ا١تطهرين أىل الفضل وا١تودة ا١تفروضة ُب القرآف.

وال يزوؿ شيء من ىذه األشياء اليت ٝتينا ال ٔترض وال غَته إال عمن زاؿ عقلو وسقط 
ا الباب، وأنعم التكليف عن مثلو أو طفل ال تلزمو حاة وال على مثلو تباعة ؛ فافهم ىذ

 النظر فيو فإنو حق ال يدفعو دافع وال يقطعو قاطع، واٟتمد هلل رب العا١تُت.

ٍب قاؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي: أخربونا عن العلم، وقد أجبناه ٔتا فيو الكفاية ُب أوؿ  
 كتابنا ىذا وُب آخره.



َنا ِإَلى بَِني ٍب قاؿ أيضاً: سلهم عن قوؿ اهلل عز وجل: إْسرائِيَل ِفي اْلِكَتاِب  }َوَقَضيػْ
}وََكاَف َوْعًدا  [، ٍب قاؿ:4]اإلسراء: لَتُػْفِسُدفا ِفي اْْلَْرِض َمراتَػْيِن{

 ]اإلسراء[، أخربوين ما يعٍت هبذا؟ ({3َمْفُعوًًل)

فإف قلنا لو زعم: قضى عليهم ذلك ؛ فقد أعطيناه زعم أف اهلل عز وجل عما قاؿ قضى 
نقوؿ: إف اهلل جل ثناؤه مل يقض الفساد، وإف من قضى اهلل الفساد ُب األرض، و٨تن زعم 

 عليو شيئاً فإنو ال يعذبو بذلك القضاء، ىذا قولنا زعم.

ولعمر اهلل إنو لكما قلنا وإنو العتقادنا، فإف أعطيناه زعم أنو قضى عليهم الفساد فقد تركنا  
  إسرائيل الفساد.كبلمنا زعم، وذلك عنده ىو العدؿ أف يكوف اهلل سبحانو قضى على بٍت

ٍب قاؿ: أخربونا اآلف ىل كاف بنو إسرائيل ]يستطيعوف أف ال يفسدوا؟ فإف قالوا: نعم، 
يلزمهم أف يكوف ما[ ُب ىذا ا٠ترب الذي أخربنا اهلل عنهم باطبلً ؛ ألهنم كانوا يستطيعوف 

باطبلً وكذباً أف ال يكوف منهم ما أخرب اهلل أنو كائن منهم، فهم يستطيعوف أف يكوف خربه 
 ؛ فهذا زعم قوؿ عظيم تعاىل اهلل عنو علواً كبَتاً.

وإف قالوا: إهنم ال يستطيعوف أف يصلحوا ؛ فقد كلفهم اهلل سبحانو اإلصبلح، فهذا قولنا 
 يعٍت نفسو زعم.

 الجواب8

إنا نقوؿ إف اهلل عز وجل ذكر القضاء ُب كتابو ُب  قاؿ أحمد بن يحيى عليهما السَّلـ8
ضع من القرآف وكل قضاء منها ال يشبو اآلخر ُب معناه، وكل واحد منها لو معٌت ثبلثة موا

 غَت معٌت اآلخر.

أما واحد منها: فهو قضاء خرٍب أخربىم اهلل بو أنو يكوف من اختيارىم واتباع أىوائهم، وىو 
اْْلَْرِض }َوَقَضيْػَنا ِإَلى بَِني إْسرائِيَل ِفي اْلِكَتاِب لَتُػْفِسُدفا ِفي  قولو عز وجل:

 [، أي أعلمناىم، واإلعبلـ غَت اٟتتم والقسر.4]اإلسراء: َمراتَػْيِن{

[، 12]فصلت: }فَػَقَضاُىنا َسْبَع َسَمَواٍت ِفي يَػْوَمْيِن{ والقضاء الثاين: قولو جل ثناؤه:
 وىذا قضاء اٟتتم واٞترب الصحيح الذي ال ٥ترج ألحد منو وال دافع لو وال راد.



[، 23]اإلسراء: }َوَقَضى رَبَُّك َأًلا تَػْعُبُدوا ِإًلا ِإيااُه{ لو عز وجل:والقضاء الثالث: قو 
وذلك قضاء حكم ال قضاء حتم، ولو كاف قضاء حتم ما عصاه أحد من ٚتيع خلقو وال 

 ، قدر لو على معصية ووجب أنو ليس ُب ٚتيع األرض إال عابٌد هلل سبحانو كما حتم وجـز
َنا ِإَلى بَِني إْسرائِيَل ِفي اْلِكَتاِب لَتُػْفِسُدفا بقولو: } وىذه قاطعة لقولكم واعتبللكم َوَقَضيػْ

{، ألنو لو كاف قضاء حتم مل يبق على وجو األرض إال عابد هلل عز ِفي اْْلَْرِض َمراتَػْينِ 
َوَقَضى رَبَُّك َأًلا تَػْعُبُدوا ِإًلا وجل عاصياً كاف أو مطيعاً ٟتتمو وقضائو عليهم، وقولو: }

 {وكفى هبذا بياناً وقاىراً ٟتاتكم.اهُ ِإيا 

ومن اٟتاة عليو ُب قولو: أخربوين عمن أخرب اهلل عنو هبذا ا٠ترب ىل يستطيعوف أف ال 
 يفسدوا.

فإف قلنا: نعم ؛ لزمنا زعم أف يكوف خرب اهلل الذي خرب بو بٍت إسرائيل باطبلً ألهنم كانوا 
ئن منهم، فهم يستطيعوف أف يكوف خربه يستطيعوف أف ال يكوف منهم ما أخرب اهلل أنو كا

 باطبلً وكذباً، وىذا قوؿ زعم عظيم، يريد بو الشنعة علينا ٞتهلو بعدؿ اهلل عز وجل.

و٨تن نقوؿ ؾ إف علم اهلل عز وجل مل يُدخلهم ُب معصية ومل ٮترجهم من طاعة، ومل 
ى لساف نبيو يعاقبوا على تصريف العلم وال ٝتعوه عز وجل قاؿ ُب شيء من كتابو وال عل

صلى اهلل عليو وعلى آلو للكفار ادخلوا النار ٔتا علمت منكم، وال للمؤمنُت ادخلوا اٞتنة 
ٔتا علمت منكم، وإ٪تا قاؿ للفريقُت ٚتيعاً جزاًء ٔتا كنتم تعملوف، ؤتا قدمت أيديكم، ؤتا 

 قدمت لكم أنفسكم.

 ٗتلو من أحد أمرين وإف ما علم اهلل فليس لو خبلؼ إال وىو يعلمو ألف األشياء ال
أحد٫تا: علم عز وجل أنو يكوف، واآلخر: علم أنو ال يكوف، فكبل٫تا قد علمو اهلل عز 

وجل علم ما يكوف أنو يكوف وعلم ما ال يكوف أنو ال يكوف، وليس غَت ىذين الوجهُت 
اللذين علمهما عز وجل، فأين ا٠تبلؼ ١تا علم ؟ ىل ٕتد ىاىنا خبلفاً ١تا علم ؟ فأنعم 

 نظر ُب ىذه فإهنا حاة قاطعة.ال



وإف العباد يقدروف أف ال يعلم اهلل منهم ا١تعاصي، ويقدروف أف يعلم منهم ا٠تَت، وليس 
ٖتو٢تم ٦تا كره يفسد علمو ألنو أمرىم أف ال يكوف منهم ما علم، ولو كاف ذلك يفسد 

 علمو ما افًتض عليهم ا٠تروج من ا١تعاصي.

عبد األصناـ ٍب قاؿ ٢تم: اعبدوا اهلل وال تشكروا بو شيئاً، أال ترى أنو قد علم أف منهم من ي
وجعل ٢تم الطاقة والسبيل على ترؾ ذلك والرجوع إىل ما يرضيو، فلم يفعل ذلك كثَت من 

الناس، فليس ما ندب اهلل عز وجل إليو من الطاعة يفسد علمو إذا تركوا ا١تعصية ؛ ألنو قد 
 ض عليهم ا٠تروج من علمو.افًتض عليهم ا٠تروج من معاصيو ومل يفًت 

أنت مقر لنا بذلك ألنك تعلم وتعتقد أف اهلل عز وجل قد افًتض على ا٠تلق أف ال يكوف 
منهم معصية ومل يفًتض عليهم أف ٮترجوا من علمو حىت ال يعلمهم وال ما عملوا، ىذا ىو 

لى ا١تعاصي احملاؿ، وإذا خرجوا من ا١تعاصي علم بذلك وىو الذي أراد منهم، وإذا أقاموا ع
 علم بذلك وىو الذي كره منهم.

فبلُ لزموا اهلل عز وجل فعل الظا١تُت، وال جور اٞتائرين، وال شرؾ ا١تشركُت، إنو بريء من 
 ذلك كلو سبحانو وىو العلي العظيم.

}َوَأَذاٌف ِمَن اللاِو َوَرُسوِلِو ِإَلى النااِس يَػْوـَ اْلَحجٍّ  والشاىد على ذلك قولو عز وجل:
[، فبل ٕتده ىاىنا بريء من شيء 3]التوبة: ْكَبِر َأفا اللاَو بَِريٌء ِمَن اْلُمْشرِِكيَن َوَرُسولُُو{اْْلَ 

من ٚتيع أمورىم إال من أعما٢تم، وأنت تلزمو عز وجل ما برئ منو ؛ فبل يبعد اهلل إال من 
َقَلٍب  ظلم، َقِلُبوَف)}َوَسيَػْعَلُم الاِذيَن ظََلُموا َأيا ُمنػْ  ]الشعراء[. ({445يَػنػْ

واهلل عز وجل مل يكلف العباد ا٠تروج من علمو ألف العلم يتنقل بتنقل األفعاؿ كيفما تنقل 
العباد فاهلل عز وجل يعلمو وال يدخل بذلك عليو فساد ُب علم وال غَته، وإ٪تا يُدخل 

هلل عز وجل علم من الفساد ُب حكمو على قود قولكم وُب مذىبكم أيها اجملربة أف يكوف ا
قـو أهنم ال يؤمنوف ٍب أرسل إليهم رسواًل قاصداً يأمرىم بالدخوؿ ُب اإلٯتاف، فإف أبوا 

خلدىم ُب النار أبد األبد، وقد علم اهلل تعاىل أنو قد حاؿ بينهم وبُت اإلٯتاف، فسبحاف 
 اهلل العظيم ىذا أعظم اٞتور.



ال ٟتالو كذبوا، وال ٟتالو أشركوا وامتنعوا من والدليل على ذلك: أف ليس ٟتاؿ العلم ُعّذبوا و 
 الطاعة وال ٟتالو قتلوا الرسل وأئمة ا٢تدى َعَلْيهم السَّبلـ.

ومثل ذلك لو أف رجبًل كاف باليمن ولو ابن صغَت مع أمو ٍب إف الرجل خرج مسافراً حىت 
لدت لو وصل إىل أقصى خراساف فأقاـ هبا مدة من دىره وتزوج هبا امرأة فأقامت معو وو 

بنتاً ٍب إنو مات وترؾ البنت ٓتراساف ٍب إف ابنو الذي باليمن نشأ وبلغ مبالغ الرجاؿ فخرج 
يطلب التاارة وليس لو علم بأبيو وال أين مات وال ما أحدث حىت وصل إىل خراساف 

وليس لو علم أف ألبيو ولداً غَته، فأقاـ وقتاً ٍب طلب زوجو، فوصف لو الناس أف عندىم 
نة لرجل غريب مات وتركها فخطبها الرجل وتزوجها، ودخلت عليو فأقامت معو امرأة اب

 سبعُت سنة وولدت لو عشرين ولداً وىو ال يعلم أهنا أختو وال تعلم ىي أنو أخوىا.

 فعند ذلك نقوؿ لكم: أليس قد علم اهلل أهنا أختو ؟

هلل سبحانو أو عليو فبل بد من: نعم ؛ فإذا أقررًب بذلك، قلنا لكم: فهل عليو عقوبة من ا
ذنب أو حد ؟ أو ىل يُلزمو اهلل جل ثناؤه حاة ٔتا علم اهلل عز وجل من مقامو ينكح 

 أختو سبعُت سنة وما ولدت لو من األوالد ؟

 فإف قالوا: نعم، تلزمو اٟتاة وٕتب عليو النار ٔتا علم اهلل عز وجل منو.

جل إ٪تا يعذب على ما علم إذ ليس كذهبم ٚتيع أىل اإلسبلـ وكفروا ُب قو٢تم إف اهلل عز و 
 ُب القرآف آية واحدة تدؿ على أف اهلل عز وجل يعذب العباد على علمو.

وإف قالوا: ال يُلزمو اهلل عز وجل حاة وال عليو عذاب ٔتا علم اهلل عز وجل من نكاحو 
 ألختو ؛ تركوا قو٢تم وبطل اعتبل٢تم علينا بالعلم وفلاوا وانقطعت حاتهم.

أيضاً: خربونا عن حاة ال تنفع احملتج هبا ُب الدنيا وال تنفعو ُب اآلخرة، ىل  ٍب نقوؿ ٢تم
 لبلحتااج هبا معٌت ؟

فإف قالوا: نعم، قد ٬توز أف ٭تتج احملتج ُب الدين ْتاة ال تنفعو ُب الدنيا وال ُب اآلخرة فبل 
قل بأس بذلك ؛ خرجوا من ا١تعقوؿ، وصاروا ضحكة عند الناس ألف ىذا كبلـ من ال ع

 لو، وال معرفة عنده.



وإف قالوا: إف من احتج ْتاة ُب الدين ال تنفعو ُب الدنيا وال ُب اآلخرة جاىل ٥تطئ ال 
 ٕتوز حاتو.

 قلنا ٢تم: صدقتم، ىذا ىو اٟتق وىو قولنا .

فما تقولوف ُب رجل ُأٌب بو إىل إماـ ىدى عادؿ ٦تن أوجب اهلل عز وجل طاعتو فشهد 
 بالزنا على اإليبلج واإلخراج، ما يكوف حكم اإلماـ عليو ؟عليو أربعة شهود عدوؿ 

 فإذا قالوا: ال بد أف يقيم عليو اٟتد.

قلنا ٢تم: فإف احتج عند اإلماـ أف اهلل عز وجل قد علم منو أنو يزين وسألو أف ال ٬تلده ١تا 
ينفذ علم اهلل منو، ما كاف ذلك اإلماـ فاعبلً ُب حاتو ؟ ىل ٮتليو من إقامة اٟتد ؟ أـ 

 اٟتد عليو واٟتكم الذي ُب القرآف ؟ أـ يكف عنو وٮتليو ٟتاتو ؟

فإف قالوا: ٮتليو ٟتاتو الواضحة القاطعة اليت احتج هبا أف اهلل عز وجل قد علم منو أنو 
يزين ؛ وجب عليكم أف كل زاٍف زنا إذا احتج ٔتثل حاة ىذا الزاين وجب ٗتليتو وطرح اٟتد 

}الزاانَِيُة َوالزااِني فَاْجِلُدوا  جل وفرض من حد الزاين ُب قولو:عنو، وبطل ما رسم اهلل عز و 
ُهَما ِماَئَة َجْلَدٍة َوًَل تَْأُخْذُكْم ِبِهَما رَْأَفٌة ِفي ِديِن اللاِو ِإْف ُكْنُتْم تُػْؤِمُنوَف بِال لاِو ُكلا َواِحٍد ِمنػْ

]النور[، ومن قاؿ هبذا القوؿ  ({4ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن)َواْليَػْوـِ اْْلِخِر َوْلَيْشَهْد َعَذابَػُهَما طَائَِفٌة 
 الذي قلتم فقد خرج من اإلسبلـ، وفارؽ دين ٤تمد عليو أفضل السبلـ.

ٍب كذلك إف احتج ىذا الرجل يـو القيامة عند اهلل عز وجل فقاؿ: إ٪تا زنيت بعلمك يا 
ب ْتاتو ىذه: أْف رب فبل تعذبٍت وإين مت وأنا مصر على الزنا، ىل يعفو عنو من العذا

 َعِلَم اهلل منو الزنا؟

فإف قلتم: إف ىذه اٟتاة تنفعو و٬تب أف ال يعذب ١تا علم اهلل عز وجل من زناه ؛ أكذبتم 
ـَ اللاُو ِإًلا بِاْلَحقٍّ َوًَل يَػْزنُوَف َوَمْن يَػْفَعْل َذِلَك يَػْلَق  قولو: }َوًَل يَػْقتُػُلوَف النػاْفَس الاِتي َحرا
( ِإًلا َمْن تَاَب َوَءاَمَن 47( ُيَضاَعْف لَُو اْلَعَذاُب يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َوَيْخُلْد ِفيِو ُمَهانًا)46َأثَاًما)

]الفرقاف[، أفبل تراه يدعو إىل التوبة ومل ٭ُتْل علمو بُت التائب  َوَعِمَل َعَمًَّل َصاِلًحا{
 والتوبة.



لم ذلك منو ؛ بطلت دعواكم ُب وإف قلتم: ليس تنفعو حاتو ُب الزنا بأف اهلل عز وجل ع
 العلم، ولزمكم لنا الغلبة، وباف جهلكم وخطؤكم، واٟتمد هلل رب العا١تُت.

وإف قالوا: إنو ال ٬توز ألحد أف يقوؿ ىذا القوؿ وإف من احتج بعلم اهلل سبحانو ُب 
 ا١تعاصي أنو ال ينفعو ما احتج بو ُب الدنيا وال ُب اآلخرة.

ف من افًتض اهلل تعاىل عليو ا٠تروج من معاصيو أنو يلـز اهلل عز قلنا ٢تم: فِلَم تكرروف أ
وجل أف من مل يعلم منو ا٠تروج من ا١تعاصي أنو ٣تهِّل هلل، وىذا أحوؿ احملاؿ ألف العلم إ٪تا 

وقع على ما اختار العباد وليس ْتامل ٢تم على معصية وال ٥ُترج ٢تم من طاعة، وإ٪تا مثل 
 ل السماوات واألرض وإحاطتها با٠تبلئق.العلم وإحاطتو با٠تبلئق مث

 فنقوؿ للماربة: خربونا عن السماوات واألرض ىل لكم منها ٥ترج ؟

 فإف قالوا: نعم ؛ كذهبم ٚتيع ا٠تلق وخرجوا من ا١تعقوؿ.

 وإف قالوا: ال ٥ترج لنا منهما.

ل يكوف قلنا ٢تم: فإذا زنا الزاين وكفر الكافر وأشرؾ ا١تشرؾ وقتل القاتل وسرؽ السارؽ ى
للسماوات واألرض ُب فعلهم فعل أو معٌت أو شاركتهم السماوات واألرض ُب شيء من 

 أفعا٢تم من الفاور والطاعة بقليل أو كثَت ؟

فإف قالوا: نعم قد شاركتنا السماوات واألرض ُب كفرنا وشركنا وفاورنا وقتلنا النفس وقولنا 
ت السماوات واألرض أىل الطاعة إف اهلل ثالث ثبلثة عز عن ذلك وتعاىل، وكذلك شارك

 ُب طاعتهم.

]البقرة[؟ فبل يقدروف على حاة  ({000}َىاُتوا بُػْرَىاَنُكْم ِإْف ُكْنُتْم َصاِدِقيَن) قلنا ٢تم:
 وال ملاأ ٢تم إىل فرج أف السماوات واألرض شركن معهم ُب شيء من أفعا٢تم.

 م من العلم ٥َتْرَج إىل غَته ؟فإذا صح ذلك ولزمهم وانقطعوا ؛ قلنا ٢تم: فأوجدونا ىل لك

 فإف قالوا: نعم ؛ كفروا ولزمهم أف ٢تم ٥ترجاً من علم اهلل تبارؾ وتعاىل.

]وإف قالوا: ال[ قلنا ٢تم: فأوجدونا حاة أف العلم شرؾ ُب أفعا٢تم بقليل أو كثَت ؛ فبل 
 ٬تدوف ذلك أبداً ْتيلة ٤تتاؿ.



وجل ويقولوا إف علم اهلل ىو الذي حاؿ بينهم فإف أٞتأىم األمر إىل أف يفًتوا على اهلل عز 
 وبُت الطاعة وأوقعهم ُب ا١تعصية.

قلنا ٢تم: ىاتوا آية واحدة من كتاب اهلل عز وجل تشهد على ما قلتم وُنسلِّم لكم ؛ ألف 
[، 89]النحل: }َونَػزاْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبْػَيانًا ِلُكلٍّ َشْيٍء{ اهلل عز وجل يقوؿ ُب كتابو:

}َوَلْو َكاَف ِمْن ِعْنِد  [، ويقوؿ:38]األنعاـ:}َما فَػراْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء{ ويقوؿ:
 ]النساء[. ({64َغْيِر اللاِو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتََّلفًا َكِثيًرا)

فإف وجدوا آية واحدة تشهد ٢تم بأف العلم الذي حاؿ بينهم وبُت الطاعة وأدخلهم ُب 
 وؿ قو٢تم وال حاة لنا عليهم.ا١تعصية ؛ فالق

وإف وجدوا القرآف من أولو إىل آخره يشهد لنا عليهم بأف اٟتائل بُت العباد وبُت الطاعة، 
ْدِخل ٢تم ُب ا١تعصية اتّباع ا٢توى وإيثار الشهوات واٟتمية والعصبية، وأف ُب ٚتيع القرآف 

ُ
وا١ت

ا كنتم تعملوف، ومل يقل جزاء ٔتا أف اهلل يلزمهم أفعا٢تم ويتربأ منها، وأنو يقوؿ جزاء ٔت
}ِبَما َأْسَلْفُتْم ِفي اْْلَيااـِ  قضيت عليكم وقدرت وأردت منكم، وقاؿ:

َىا َما َكاَنْت تَػْعُبُد ِمْن ُدوِف اللاِو  ]اٟتاقة[، وأنو قاؿ ُب ملكة سبأ: ({42اْلَخالَِيِة) }َوَصدا
 ، ومل يقل صددهتا وال علمي صدىا.]النمل[({21ِإنػاَها َكاَنْت ِمْن قَػْوـٍ َكاِفرِيَن)

َىا َما َكاَنْت تَػْعُبُد ِمْن ُدوِف اللاوِ فنقوؿ ٢تم: خربونا عن قولو: } {، ىل صدؽ اهلل َوَصدا
 عليها أف الذي كانت تعبد من دوف اهلل ىو الذي صدىا ال غَته ؟

 فإف قالوا: ال، مل يصدؽ ؛ كفروا وخرجوا من اإلسبلـ ٚتلة.

 وذلك ىو اٟتق ؛ قلنا ٢تم: فقد بطل ما قلتم وفسدت دعواكم ُب وإف قالوا: صدؽ اهلل
 العلم، واٟتمد هلل رب العا١تُت.

}ِإناا رَادُّوُه  ٍب قاؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي: ٍب سلهم عن قوؿ اهلل سبحانو ألـ موسى:
تل موسى وال ]القصص[، أقد كاف فرعوف يستطيع ق ({5ِإلَْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِليَن)

 يرده اهلل إىل أـ موسى ؟



َـّ موسى  فإف قالوا: نعم ؛ فقل: أفليس قد كاف فرعوف يستطيع أف ٮتلف اهلل تبارؾ وتعاىل ُأ
 حىت ال يتم اهلل وعده ويكوف ما وعد أـ موسى باطبلً وكذباً ؟

على أعظم فإف قالوا: نعم ؛ فقد أعظموا الفرية على اهلل سبحانو، وال أراؾ تريد أف توقفهم 
من ىذا، وال أراىم يعطونك ىذا، وإف كاف كبلمهم ال يستقيم إال أف يعطوؾ ىذا، 

 ولكنهم سينقطعوف وال ٬تيبونك.

وإف قالوا: إف فرعوف ال يستطيع قتل موسى وىو ُب يديو ألف اهلل وعد أـ موسى أف يرده 
العباد رد ذلك،  إليها فكذلك كل خرب وكل وعد أخرب اهلل سبحانو بو وأوعده، فبل يستطيع

 وال أف يكوف منهم غَت ذلك.

 الجواب8

إنا نقوؿ إف ا٢تادي إىل اٟتق صلوات اهلل عليو  قاؿ أحمد بن يحيى صلوات اهلل عليهما8
قد كاف أجاب عن ىذه ا١تسألة ٔتا أنا ذاكره وىو ىذا فافهمو إف شاء اهلل، ٍب يل جواب 

 من بعد ذلك ستقف عليو والقوة باهلل تعاىل.

ٍـّ  َلْيو السَّبلـ: وأما ما سأؿ عنو من قوؿ اهلل سبحانو ُب أـ موسى:قاؿ عَ  َنا ِإَلى ُأ }َوَأْوَحيػْ
ُموَسى َأْف َأْرِضِعيِو فَِإَذا ِخْفِت َعَلْيِو فَأَْلِقيِو ِفي اْلَيمٍّ َوًَل َتَخاِفي َوًَل َتْحَزِني ِإناا رَادُّوُه 

]القصص[، فقاؿ: ىل ]كاف[ يستطيع فرعوف أف  {(5ِإلَْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِليَن)
 يقتل موسى حىت ال يرده اهلل إىل أمو وال ٬تعلو من ا١ترسلُت ؟

فقاؿ َعَلْيو السَّبلـ: إف اهلل عز وجل لو أخرج فرعوف من أكرب ا١تعاصي بعد الشرؾ بو من 
أف ٮُترِج عدوه قتلو نبيو إخراجاً ومنعو من معصيتو منعاً وقسره على ا٠تروج قسراً ولو جاز 

من معاصيو قسراً لكاف قد أدخلو ُب ضدىا من الطاعة جرباً، ولو كاف ٮترج العاصُت من 
معاصي رب العا١تُت لكاف عباده ا١تؤمنوف أوىل بذلك، ولو أخرج عباده ومنعهم من معاصيو 

 قسراً ألدخلهم ُب طاعتو جرباً، ولو فعل ذلك هبم لسقط معٌت األمر والنهي ولكاف العامل
دوهنم، الفاعل ألفعا٢تم تعاىل اهلل عن ذلك؛ فلم يُطع سبحانو كرىاً ومل يُعص جل جبللو 

 مغلوباً.



ٍب نقوؿ ُب ذلك باٟتق إف شاء اهلل فنقوؿ: إف اهلل سبحانو ١تا علم أنو إذا ألقى على موسى 
َحباًة }َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك مَ  صلى اهلل عليو احملبة اليت ذكر أنو ألقاىا عليو ُب قولو:

[، أحبتو لذلك امرأة فرعوف فسألت فرعوف تركو عندما ىم بو من قتلو حُت 39]طو: ِمنٍّي{
تبُت لو ما كاف من فعلو فًتكو ٢تا وصفح عنو ٟتب ٤تبتها واتباع سارىا، فكاف ذلك ٧تاة 

 ١توسى ٦تا ىم بو فيو فرعوف الكافر ا١تلعوف.

يار فرعوف وأنو سيختار إجابة امرأتو إىل فلما أف علم اهلل عز وجل أف ذلك سيكوف من اخت
ما طلبت من ترؾ قتل موسى حكم عليو ٔتا علم صَتورة أمره فكاف ما ألقى عليو من احملبة 
منو سبحانو سبباً لنااتو فنااه سبحانو من فرعوف ورجعو إىل أمو كي تقر عينها وال ٖتزف، 

رعوف وطلبها ُب موسى وإجابة فأخرب بذلك ووعدىا ما وعدىا لعلمو ٔتا سيكوف من امرأة ف
فرعوف ٢تا كما أخرب عما يكوف ُب يـو الدين، فهذا معٌت ما ذكر اهلل من ذلك إف شاء اهلل 

ال ما قاؿ الفاسقوف وذىب إليو الضالوف. ًب وانقضى كبلـ ا٢تادي إىل اٟتق صلوات اهلل 
 عليو.

نقوؿ إف اهلل تبارؾ وتعاىل قاؿ أٛتد بن ٭تِت صلوات اهلل عليهما: ومن اٟتاة لنا عليكم أنا 
جعل اآلجاؿ اليت جعلها لعباده إىل مدة غَت ٤تتومة وال ٦تنوعة وال ٤تظورة ٦تن أرادىا من 

القاتلُت، ولو جعلها ٤تتومة ٦تنوعة ٤تظورة ٍب اجتمع ٚتيع أىل السماوات واألرض على أف 
منع اهلل عز وجل قاتل وال  يقتلوا رجبلً واحداً ما قدروا على ذلك وال نالوه أبداً ألف ليس ١تا

 خاتل.

فمن أراد قتل أحد مل ٭ُتل بينو وبينو حائل إال ٔتا حـر اهلل جل وعز ُب كتابو من سفك 
ـَ اللاُو ِإًلا  الدماء، وجاءت بو الرسل، وذلك قولو تعاىل: }َوًَل تَػْقتُػُلوا النػاْفَس الاِتي َحرا

مثلها قتلت أو بكفٍر أو بارتداد عن اإلسبلـ [، يعٍت نفساً بنفس 151]األنعاـ: بِاْلَحقٍّ{
 أو ْتد من بعض اٟتدود الواجبة ال غَت ذلك.

َوًَل تَػْقتُػُلوا النػاْفَس فنقوؿ لعبداهلل بن يزيد البغداذي و١تن قاؿ بقولو: أخربونا عن قولو: }
ـَ اللاُو ِإًلا بِاْلَحقٍّ  وأرادىا وقضاىا وقدرىا { وإ٪تا خلق اهلل سبحانو أفعاؿ القاتلُت الاِتي َحرا



ُب قولكم واعتقادكم ال ُب قولنا وال اعتقادنا ؛ أفرأيتم من قتل نفساً بغَت حق مثل اٟتسُت 
بن علي َعَلْيو السَّبلـ ومن قتل عبيداهلل بن زياد عليو لعنة اهلل طالباً لو بدـ اٟتسُت بن علي 

اهلل عز وجل من فعلو وقدره وقضاه َعَلْيو السَّبلـ ؛ أليس كبل٫تا إ٪تا قتل ا١تقتوؿ ٔتا خلق 
 وأراده ؟

 فإف قلتم: ال نقوؿ ذلك ؛ لزمكم أنكم قد رجعتم عن قولكم وباف خطؤكم .

 وإف قلتم: نعم، كبل٫تا إ٪تا اهلل سبحانو خلق فعلو وقدره وقضاه وأراده.

 قلنا لكم: فأيهما اٟتق وأيهما الباطل ؟

السَّبلـ ىو اٟتق ؛ كفرًب وخرجتم عن اإلسبلـ لقوؿ فإف قلتم: قتل اٟتسُت بن علي َعَلْيو 
النيب صلوات اهلل عليو وعلى آلو وسلم: ))اٟتسن واٟتسُت سيدا شباب أىل اٞتنة، وأبو٫تا 

 خَت منهما((.

فإف قلتم: بل نقوؿ قتل عبيداهلل بن زياد عليو لعنة اهلل ىو اٟتق وقتل اٟتسُت بن علي َعَلْيو 
 طل والظلم.السَّبلـ ىو اٟتراـ والبا

قلنا لكم: فقد لزمكم ووجب عليكم ُب قولكم ىذا أف بعض خلق اهلل سبحانو وتقديره 
وقضائو وإرادتو باطلة وبعضو حق ؛ ألف كبل الفعلُت زعمتم إ٪تا ىو خلق اهلل تبارؾ وتعاىل 

ُر }يَػُقصُّ اْلَحقا َوُىَو  وقضاؤه وإرادتو وتقديره، وقد ٝتعنا اهلل عز وجل يقوؿ ُب كتابو: َخيػْ
 ]األنعاـ[، وزعمتم أنتم أنو يقضي الباطل. ({35اْلَفاِصِليَن)

فإف قلتم: إف كبل الفعلُت حق ؛ لزمكم أف قتل الكفار والظا١تُت باطل، وال ٥ترج لكم من 
 ىذا واإلقداـ عليو ىو الكفر.

 وكذلك نقوؿ لكم خربونا عن منع اهلل عز وجل لفرعوف عن قتل موسى َعَلْيو السَّبلـ حىت
رده إىل أمو كما وعدىا، أليس ُب قولكم أف اهلل حاؿ بُت موسى وبُت فرعوف قسراً وجرباً 

 حىت مل يقدر فرعوف على قتل موسى ؟

 فإذا قلتم: نعم.



قلنا لكم: وكذلك مل ٭تل بُت ٭تِت بن زكريا وبُت من قتلو، وكذلك ٚتيع من قُتل من 
؛ ألهنم قد صح قتلهم، وشاىد ذلك قولو األنبياء َعَلْيهم السَّبلـ، فبل بد لكم من: نعم 

[، فنقوؿ لكم: أليس ُب قولكم 61]البقرة: }َويَػْقتُػُلوَف الناِبيٍّيَن ِبَغْيِر اْلَحقٍّ{ عز وجل:
ودينكم أف اهلل عز وجل خلق فعل فرعوف وقدره وقضاءه وأراده وىو الذي منع فرعوف من 

 قتل موسى جرباً وقسراً ؟

م: فبل ٧تد التارؾ ١توسى وال القاتل ليحِت عليهما السبلـ غَت اهلل فإذا قلتم: نعم ؛ قلنا لك
{ وقاؿ ُب موضع َويَػْقتُػُلوَف الناِبيٍّيَن بِغَْيِر اْلَحقٍّ عز وجل عما يقولوف ألنو يقوؿ ُب كتابو }

ُر اْلَفاِصِليَن)آخر: }  {.(35يَػُقصُّ اْلَحقا َوُىَو َخيػْ

ت عنهم اٟتاة ألهنم ال فعلو ٢تم، وإال وزعمتم أف أفعاؿ العباد ٥تلوقة فقد سقط
فأوجدونا شيئًا نستدؿ بو ويصح عندنا بعد االستطاعة ا١تركبة ُب العباد واٞتوارح السا١تة 
واٟتديد الذي قتلوا بو، فبل نعرؼ اهلل عز وجل ُب الباب الذي ادعيتم عليو خلقًا يلـز بو 

ذي ال حاة على اهلل سبحانو فيو لكم حاة غَت االستطاعة ا١تركبة ُب اٞتوارح واٟتديد ال
 الذي قتلوا بو من قتلوا، وليس ٕتدوف معٌت غَت ما ذكرنا ٬تب بو أف اهلل خلق أفعا٢تم.

وإال فأين ىذا ا٠تلق الذي ال يُرى وال ُيسمع وال يُذاؽ وال ُيشم، وال تدركو اٟتواس، وال 
د ولزمكم أنكم تقولوف يقاس بالناس، وال ٖتيط بو األقطار ؟ خرجتم من دعواكم ُب التوحي

إف اهلل عز وجل خلق خلقاً ال تدركو اٟتواس وال يقاس بالناس وال ٖتيط بو األقطار وليس 
يعرؼ هبذه الصفة إال اهلل الواحد القهار الذي ال تدركو اٟتواس وال يقاس بالناس وال ٖتيط 

 بو األقطار.

وإال فأوجدونا ىذا ا٠تلق الذي ادعيتم أف اهلل عز وجل خلقو غَت االستطاعة ا١تركبة ُب 
اٞتوارح السا١تة واٟتديد الذي قتلوا بو األنبياء وأئمة ا٢تدى وا١تؤمنُت والكافرين، وليس على 
اهلل تبارؾ وتعاىل ُب تركيب االستطاعة فيهم وال خلقو للحديد حاة وال علة ١تعتل ألنو قد 

رىم وهناىم، وُب ىذا ا١توضع تتبُت فضيحتكم وانقطاع حاتكم، وتفسد دعواكم ُب أم



قولكم إف اهلل عز وجل خلق أفعاؿ العباد، فأرونا أين ىذا ا٠تلق الذي ذكرًب غَت ما قلنا 
 فلن ٕتدوا ذلك أبداً بوجو من ٚتيع الوجوه كلها وال بسبب من ٚتيع األسباب.

بٍت آدـ قبل أفعا٢تم، واٟتركة فهي فرع االستطاعة ا١تركبة  وتفسَت ذلك أف اٟتركة موجودة ُب
ُب البنية ألف بٍت آدـ ٬توز عليهم اٟتركة والسكوف، وذلك فعلهم وليس ىو فعل اهلل عز 

وجل، وكذلك خلقهم اهلل عز وجل قادرين على اٟتركة والسكوف، ٦تلكُت لذلك مأمورين 
كنة ال حركة فيها، واٟتركة ا١توجودة ُب منهيُت وخلق اٞتباؿ وما أشبهها من اٞتمادات سا 

 بٍت آدـ ىي قبل أفعا٢تم.

وىذه اٟتاة أيضاً تقطعكم ُب دعواكم أف االستطاعة مع الفعل ال قبلو، و٨تن نقوؿ إف 
االستطاعة قبل الفعل وىي أصل اٟتركة اليت يقوى هبا عليها، وىي موجودة ُب بٍت آدـ قبل 

 أفعا٢تم.

بشيء ؛ أجبناكم ّتواب أيب ا٢تذيل ٟتفص الفرد ؛ فإنو بلغنا فإف قلتم: إف اٟتركة ليست 
أف أبا ا٢تذيل ػ وكاف يقوؿ بالعدؿ ػ تناظر ىو وحفص الفرد ُب اٟتركات فأبطلها حفص 
 الفرد وزعم أهنا ال شيء فقاؿ لو أبو ا٢تذيل: يا حفص كم حد الزاين الذي أمر اهلل بو ؟

 فقاؿ لو حفص: مائة جلدة .

 قاذؼ ؟فقاؿ: فكم حد ال

 قاؿ: ٙتانوف جلدة.

 قاؿ لو أبو ا٢تذيل: فأخربين اٟتركة ىي يد الضارب ؟

 قاؿ: ال.

 قاؿ: فهي جنب ا١تضروب ؟

 قاؿ: ال.

 قاؿ: فهي السوط ؟

 قاؿ: ال.



قاؿ أبو ا٢تذيل: فقد أعلمتنا يا حفص أف ال شيء أكثر من ال شيء بعشرين، فانقطع 
 لبغداذي.حفص الفرد، فكذلك ينقطع عبداهلل بن يزيد ا

صلوات اهلل عليو: وإ٪تا أخرب اهلل عز وجل أـ موسى صلى اهلل عليو  قاؿ أحمد بن يحيى
برجوع موسى إليها ١تا علم من اختيار فرعوف وأنو ال يقتلو وأنو ال تساعده امرأتو ُب قتلو، 
و واآلجاؿ على ما قلنا غَت ٤تتومة، والشاىد على ذلك قوؿ اهلل عز وجل ٮترب عن نوح َعَليْ 

( يَػْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكْم 1}َأِف اْعُبُدوا اللاَو َواتػاُقوُه َوَأِطيُعوِف) السَّبلـ وقولو لقومو:
]نوح[، فنقوؿ لك: أليس ترى أنو أوجب ٢تم أف يبلغوا ذلك  َويُػَؤخٍّرُْكْم ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّى{

 العذاب من اهلل جل ثناؤه ؟ األجل ا١تسمى ما مل يُػْقدموا على ا١تعاصي اليت توجب تعايل

]نوح[، أال  ({2}ِإفا َأَجَل اللاِو ِإَذا َجاَء ًَل يُػَؤخاُر َلْو ُكْنُتْم تَػْعَلُموَف) أال ترى كيف يقوؿ:
ترى أنو مل يكن ىنالك تأخَت إال وٍب تقدًن، أال تراه مسمى وقد ىلكوا دونو بإخبار اهلل 

السَّبلـ إىل أف يطيعوا اهلل جل ثناؤه فيؤخرىم إىل عز وجل ُب كتابو، وقد دعاىم نوح َعَلْيو 
 ذلك األجل، أال تراه مسمى مل يبلغوه.

أَو ال ترى أف نوحاً صلوات اهلل عليو مل يكن ليدعوىم ويطمعهم بتأخَت أجل ا١توت الذي 
}َوَلْن يُػَؤخٍَّر اللاُو نَػْفًسا ِإَذا َجاَء  ٝتاه اهلل عز وجل واهلل جل ثناؤه يقوؿ:

[، فاألجل الذي جعلو اهلل عز وجل للموت ا١تسمى ال يطمع أحد 11]ا١تنافقوف: َها{َأَجلُ 
فيو وليس لو راد، وقد قاؿ اهلل عز وجل ُب آية من كتابو يدؿ فيها على من سلف ويؤدب 

}َأَلْم يَْأِتُكْم نَػَبأُ  هبا من خلف وفيها حكمو على األولُت واآلخرين وىي قولو عز وجل:
ْبِلُكْم قَػْوـِ نُوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد َوالاِذيَن ِمْن بَػْعِدِىْم ًَل يَػْعَلُمُهْم ِإًلا اللاُو َجاَءتْػُهْم الاِذيَن ِمْن قػَ 

ا َلِفي ُرُسُلُهْم بِاْلبَػيػٍَّناِت فَػَردُّوا َأْيِديَػُهْم ِفي َأفْػَواِىِهْم َوقَاُلوا ِإناا َكَفْرنَا ِبَما ُأْرِسْلُتْم ِبِو َوِإنا 
( قَاَلْت ُرُسُلُهْم َأِفي اللاِو َشكٌّ فَاِطِر الساَمَواِت َواْْلَْرِض 7ا َتْدُعونَػَنا ِإلَْيِو ُمرِيٍب)َشكٍّ ِمما 

 ]إبراىيم[. َيْدُعوُكْم لِيَػْغِفَر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكْم َويُػَؤخٍّرَُكْم ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّى{

لم يطيعوا الرسل ومل يقبلوا القوؿ، أفبل ترى أف ٢تم أجبلً مسمى قد وعدوا التأخَت إليو ف
فلذلك مل يبلغوا ٔتعصيتهم وكفرىم ما ُشرط ٢تم من بلوغ األجل فأخذىم اهلل عز وجل 



بتعايل العقوبة فاخًتمهم دوف ما ٝتى ٢تم لو أطاعوا ورجعوا إىل دينو وُب ىذا كفاية 
 واٟتمد هلل.

ٌة َءاَمَنْت فَػنَػَفَعَها ِإيَمانُػَها ِإًلا قَػْوـَ }فَػَلْوًَل َكاَنْت قَػْريَ  ومن اٟتاة أيضاً قولو عز وجل:
ْعَناُىْم ِإَلى  نْػَيا َوَمتػا ُهْم َعَذاَب اْلِخْزِي ِفي اْلَحَياِة الدُّ يُوُنَس َلماا َءاَمُنوا َكَشْفَنا َعنػْ

]يونس[، أفبل ترى أف اهلل عز وجل قد كاف أعلم يونس صلى اهلل عليو أف  ({76ِحيٍن)
أعلمهم يونس بذلك فآمنوا بعد انصراؼ يونس عنهم، فأخر اهلل عنهم العذاب واقع هبم ف

 العذاب بعدما كاف قد حتمو عليهم ؛ فهذا أكرب الدليل وأوضح شاىد واٟتمد هلل.

}َوَلِكْن َكرَِه اللاُو  ٍب قاؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي: ٍب سلهم عن قوؿ اهلل عز وجل:
[، أليس قد كره أف ينبعثوا معو، واالنبعاث معو طاعة 46ة:]التوب انِْبَعاثَػُهْم فَػثَباَطُهْم{
 والتخلف عنو كفر.

 فإف قالوا: بلى.

 فقل: أفليس اهلل قد كره أف يطيعوا إذ علم أهنم ال يطيعونو.

 فإف قالوا: نعم.

 فقل: أليس كل من علم اهلل منو أنو ال يطيعو فقد كره أف يكوف منو غَت ما علم ؟

 أعطوؾ ما عابوا عليك من العدؿ ودخلوا معك فيو.فإف قالوا: نعم ؛ فقد 

 وإف قالوا: إف اهلل مل يكره ابنعاثهم ومل يثبطهم ؛ تركوا القرآف.

 فسلهم عند ذلك: أليس قد أنزؿ اهلل ىذا القرآف ؟

 فإف قالوا: بلى.

 يأتوؾ ْتاة.{ ؟ فإهنم لن َكرَِه اللاُو انِْبَعاثَػُهْم فَػثَباَطُهمْ فقل: فما معٌت ذلك إذ يقوؿ: }

}َوَسَيْحِلُفوَف  وإهنم عسى أف يقولوا: أخربونا عن أوؿ ىذه اآليات أليس قد قاؿ عز وجل:
بِاللاِو َلِو اْسَتَطْعَنا َلَخَرْجَنا َمَعُكْم يُػْهِلُكوَف َأنْػُفَسُهْم َواللاُو يَػْعَلُم ِإنػاُهْم 

ا علم اهلل وما ال يعلم اهلل أهنم ]التوبة[، إهنم يستطيعوف أف يصنعوا غَت م ({24َلَكاِذبُوَف)
يصنعونو، ولكنو إ٪تا عٌت حلفوا باهلل ما لنا استطاعة ماؿ فشهد اهلل أهنم لكاذبوف لقد  



}ِإناَما الساِبيُل َعَلى الاِذيَن َيْسَتْأِذنُوَنَك  كانت ٢تم استطاعة ماؿ، وتصديق ذلك قولو:
}اْسَتْأَذَنَك ُأولُو الطاْوِؿ  [، وقاؿ:93]التوبة:اْلَخَواِلِف{ َوُىْم َأْغِنَياُء َرُضوا بَِأْف َيُكونُوا َمعَ 

ُهْم{  [، وحلفوا ما ٢تم طوؿ فشهد اهلل إهنم لكاذبوف.86]التوبة: ِمنػْ

}َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْوًًل َأْف  وقاؿ ُب بعض ما أنزؿ اهلل ُب كتابو:
أف ينكح احملصنات فسمى ا١تاؿ  [، يقوؿ: من مل يكن لو ماؿ25]النساء: يَػْنِكَح{

 استطاعة الطوؿ، وذلك أنو حُت استنفرىم اعتّلوا لو بأف ليس ٢تم طوؿ ماؿ فكذهبم اهلل.

 الجواب8

}َوَلِكْن   أما ما سألت عنو من قوؿ اهلل عز وجل: قاؿ أحمد بن يحيى صلوات اهلل عليو8
فإنا نقوؿ لك: إ٪تا جئت بوسط ا٠ترب الذي [، 46]التوبة: َكرَِه اللاُو انِْبَعاثَػُهْم فَػثَباَطُهْم{

ذكره اهلل عز وجل عن العاصُت لنبيو صلى اهلل عليو، ومل تعقل ما قبلو وال ما بعده من 
}َوَلْو َأرَاُدوا  شواىد حاج اهلل جل ثناؤه ا١تؤكدة وبراءتو من ذنوهبم الواضحة إذ قاؿ:

ن نقوؿ لك: أخربنا ىل افًتض اهلل عز وجل [، و٨ت46]التوبة: اْلُخُروَج َْلََعدُّوا َلُو ُعداًة{
 اٞتهاد على من بعث إليهم ٤تمداً صلى اهلل عليو، أـ ال؟

 فإف قلت: ال، أكذبك ٚتيع ا٠تلق من أىل اإلسبلـ .

وإف قلت: نعم، قلَت ُب ذلك اٟتق إف اهلل عز وجل قد افًتض اٞتهاد على ٚتيع أمة ٤تمد 
وف بعض إال من عذره اهلل عز وجل من ا١تريض صلى اهلل عليو، ومل يفرضو على بعضهم د

 أو األعرج أو األعمى أو الضعيف أو اجملنوف أو الطفل.

فإذا لزمك ىذا القوؿ قلنا لك: أفليس قد أمرىم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو با٠تروج للاهاد 
 ُب سبيل اهلل ؟

 فإذا قلت: نعم.

قلنا لك: فأخربنا عما ٨تن سائلوؾ عنو وفيو قطع دعواؾ ٚتيعاً ُب العلم واالستطاعة مع 
الفعل والقضاء والقدر وأنك مبطل ُب ٚتيع ما ادعيت من ذلك كلو مسخط هلل جل ثناؤه 

ٔتا وضعت من باطلك على أىل العدؿ ألنو يلزمك ُب قولك أهنم ال يقدروف أف يصنعوا 



فنقوؿ لك: فهل ٢تم حيلة على أف يدفعوا ما خلق اهلل عز وجل  خبلؼ ما علم اهلل منهم،
من أفعا٢تم وقضاه وقدره وأراده من أعما٢تم كما مل يقدروا أف يفعلوا خبلؼ ما علم اهلل 

 سبحانو منهم ؟

 فإف قلت: ال يقدروف على خبلؼ ذلك وا٠تروج منو.

}َوَلْو َأرَاُدوا اْلُخُروَج  :قلنا لك: فما معٌت قوؿ اٟتكيم الذي ال يظلم وال ٬تور ُب قولو
ًة{ [، وىم ليس ٢تم إرادة وال ٢تم حيلة ُب ا٠تروج من خلقو وال 46]التوبة: َْلََعدُّوا َلُو ُعدا

من قضائو وقدره وإرادتو وال إىل ترؾ ما علم من أفعا٢تم، و٨تن ال ٧تد ٢تم أمراً ٬تب عليهم 
هبم وىو ا٠تالق ألفعا٢تم وا١تقدر ٢تا فيو عذاب وال يلزمهم بو معصية إذ الفعل فعل رهبم 
 عليهم زعمتم، وىو القوي الذي ال يغلب وال يقهر.

}ِإًلا َما [، و286]البقرة: }ًَل ُيَكلٍُّف اللاُو نَػْفًسا ِإًلا ُوْسَعَها{ وأخربونا عن قولو سبحانو:
يُد ِبُكُم }يُرِيُد اللاُو ِبُكُم اْلُيْسَر َوًَل يُرِ  [، وقولو:7]الطبلؽ: َءاتَاَىا{
}َوَلْو َكاَف ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللاِو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتََّلفًا   [، وقولو:185]البقرة: اْلُعْسَر{
 ]النساء[. ({64َكِثيًرا)

فهات أخربنا أنت ما معٌت إرسالو الرسل، وإنزالو الكتب على قـو ال يقدروف على أف ال 
وال يقدروف على ا٠تروج من خلقو ألفعا٢تم وال يعلم اهلل منهم فعبلً قبيحاً وال معصية 

 تقدريو عليهم وقضائو الذي حتم من معاصيهم ؟

وىل رأيت أحداً قط يقيد عبده ٍب يأمره باٟتضر أو يكلفو الطَتاف ُب ا٢تواء وا١تشي على 
 وجو ا١تاء ؟ أَويكوف ىذا من صفة حكيم أو عدؿ رحيم ؟

 هنم اكتسبوا ذلك ا٠تلق.فإف قلت: إف أفعا٢تم خْلق اهلل عز وجل وإ

قلنا لك: فإف اٟتاة عليك بعد قائمة، يلزمك أف اكتساهبم ىو خلق اهلل أيضاً إذا كاف اهلل 
 خالق كل شيء على قولكم فاكتساهبم أيضاً ىو خلقو الذي ىو ا١تعاصي.

 وإف قلت: إف ٢تم فعبلً وهلل عز وجل فعل كل واحد منهما غَت اآلخر.



د رجعت عن قولك وصرت إىل قولنا إف فعل ا٠تالق غَت فعل قلنا لك: فقد لزمك أنك ق
 ا٠تلق وإف فعل العباد غَت فعل ا١تتعبد، ولذلك استحقوا بأفعا٢تم الثواب والعقاب.

وإف قلت: بل فعلهم ىو فعل اهلل لزمك أف اهلل عز وجل ىو الفاعل لكل قبيح وفاحشة 
 من ظلمهم.عز اهلل عن ذلك وتعاىل الربيء من أفعاؿ عباده الطاىر 

وإف قلت: إنو فعل بعضها وفعلوا بعضها ألف من قولكم أنو ِفعٌل من فاعلُت لزمكم أنو 
فعل بعض الفواحش والقبائح وفعلوا بعضها فبل ٥ترج لك من أي ىذا القوؿ دوف الكفر أو 

الرجوع إىل اٟتق والقوؿ بالعدؿ الذي ىو العدؿ واٟتق ال جورؾ الذي وصفت وٝتيتو 
ب أعاب من تسميتك وتكريرؾ كلما احتاات ٝتيت اٞترب عدالً تعاىل عداًل، وال عا
 اهلل عما قلت.

}َوَلِكْن َكرَِه اللاُو انِْبَعاثَػُهْم  واعلم أف معٌت اآلية اليت ذكرت من قوؿ اهلل عز وجل:
[، فإنا نقوؿ: إنو ١تا دعاىم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو إىل ا٠تروج 46]التوبة: فَػثَباَطُهْم{

هاد ُب سبيل اهلل مل يريدوا ذلك ومل ٬تيبوا اتباعاً للهوى وميبلً إىل الردى ومل يعدوا العدة واٞت
اليت هبا يقـو اٞتهاد و٬تب األجر فكاف تثبيطهم ِلما فعلوا وما حكى اهلل عز وجل عنهم 
وعلم أهنم لو خرجوا مع نبيو صلى اهلل عليو لفعلوا بو كما علم أهنم لو أرادوا ما علم اهلل 
ذلك منهم وال علم منهم إال ا٠تَت والطاعة والعدة للاهاد وترؾ التسمع والتاسس على 

}َوَلِكْن َكرَِه اللاُو انِْبَعاثَػُهْم فَػثَباَطُهْمَوِقيَل اقْػُعُدوا َمَع  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو فقاؿ:
ِفيُكْم َما زَاُدوُكْم ِإًلا }َلْو َخَرُجوا  ]التوبة[، ٍب قاؿ لنبيو صلى اهلل عليو: ({24اْلَقاِعِديَن)

َنَة َوِفيُكْم َسمااُعوَف َلُهْم َواللاُو َعِليٌم  ُغوَنُكُم اْلِفتػْ َخَباًًل َوَْلَْوَضُعوا ِخََّلَلُكْم يَػبػْ
َنَة ِمْن قَػْبُل َوقَػلاُبوا َلَك اْْلُُموَر َحتاى َجاَء اْلَحقُّ َوَظهَ 25بِالظااِلِميَن) َر ( َلَقِد ابْػتَػَغُوا اْلِفتػْ

 ]التوبة[. ({26َأْمُر اللاِو َوُىْم َكارُِىوَف)

أفبل ترى أيها ا١تهلك لنفسو و١تن تبعو أف اهلل عز وجل مل يثبطهم عن دينو ومل ٭ُتل بينهم 
وبُت طاعتو واٞتهاد ُب سبيلو وا٠تروج مع رسولو صلى اهلل عليو إال ١تعصيتهم أوالً وآخراً 

 اليت كاف منهم فيها البدء.



 فما كاف منهم من ابتغائهم للفتنة وتقليبهم لرسولو األمور حىت ظهر اٟتق الذي  فأما أوالً 
كرىوا وأعرضوا عنو بكفرىم وظلمهم وعدواهنم الذي استوجبوا بو ُب الدنيا واآلخرة ا٠تزي 
من اهلل عز وجل وسوء الثناء الذي ذكرىم بو ُب كتابو، ال يزاؿ يُقرأ قبح أفعا٢تم وابتداؤىم 

 عراض عن أمر اهلل عز وجل وأمر رسولو َعَلْيو السَّبلـ أبداً حىت تقـو الساعة.بالظلم واإل

وأما آخراً فما كاف من كفرىم الذي أضمروه لرسوؿ اهلل صلوات اهلل عليو وعلى آلو وسلم 
َوِفيُكْم َسمااُعوَف َلُهْم َواللاُو َعِليٌم من الغش وا٠تيانة والتسمع الذي قاؿ اهلل عز وجل: }

{ فسماىم ظا١تُت، وإ٪تا كره انبعاثهم وثبطهم ١تا علم من كفرىم وسوء (25اِلِميَن)بِالظا 
اختيارىم وإفسادىم على رسولو صلى اهلل عليو لو خرجوا معو، فلهذه األسباب كره عز 

وجل انبعاثهم وثبطهم ال ما ذىبت إليو أنت من أف اهلل عز وجل عما قلت كره انبعاثهم 
و وجهادىم ألعدائو لغَت علة من العلل وال حاة لزمتهم وثبطهم مع رسولو صلى اهلل علي

عن اٞتهاد ال لسبب استوجبوه وال أمر استحقوه إال ابتدائهم بالكراىية والتثبيط من غَت 
 علة وجبت لو عليهم وال ظلم أتوه وال عدواف بدأوا بو تعاىل عما قلت علواً كبَتاً.

}َوَما َكاَف اللاُو لُِيِضلا  قوؿ اهلل عز وجل: والشاىد لنا ُب تصديق قولنا وصواب حاتنا
بِيَن  [، وقولو:115]التوبة: قَػْوًما بَػْعَد ِإْذ َىَداُىْم َحتاى يُػبَػيٍَّن َلُهْم َما يَػتػاُقوَف{ }َوَما ُكناا ُمَعذٍّ

َعَث َرُسوًًل) ًرا نِْعَمًة َأنْػَعَمَها }َذِلَك بَِأفا اللاَو َلْم َيُك ُمَغيػٍّ  ]اإلسراء[، وقولو: ({03َحتاى نَػبػْ
}َوِإَذا َأرَاَد اللاُو ِبَقْوـٍ ُسوًءا َفََّل َمَردا  [،53]األنفاؿ: َعَلى قَػْوـٍ َحتاى يُػَغيػٍُّروا َما بِأَنْػُفِسِهْم{

 [، وذلك بعد استحقاقهم لو وإعراضهم عن الطاعة.11]الرعد: َلُو{

٬تور، كيف وىو الذي يقوؿ وقد  فأما قبل قياـ اٟتاة فبل ٬توز ذلك على العدؿ الذي ال
}فَػَلماا َجاَءتْػُهْم َءايَاتُػَنا ُمْبِصَرًة قَاُلوا َىَذا  أخرب عن قـو ظلموا أنفسهم وجحدوا بآياتو:

َها َأنْػُفُسُهْم ظُْلًما َوُعُلوًّا فَاْنُظْر َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة 01ِسْحٌر ُمِبيٌن) َقَنتػْ ( َوَجَحُدوا ِبَها َواْستَػيػْ
]النمل[، أفبل ترى أهنم إ٪تا جحدوا بعد ا١تعرفة ١تا جعل اهلل ٢تم  ({02ِديَن)اْلُمْفسِ 

 االستطاعة إىل تركو وفعلو، ونفى ذلك عن نفسو عز وجل.



فإذا كاف جحداهنم آياتو عنده ظلماً وعلواً فعاب ذلك عليهم ٍب أخذىم وعذهبم على أمر 
لماً وعلواً وفساداً، وإال فأين العدؿ مل يكن ٢تم فيو معٌت لزمهم بو حاة فِلَم إذاً ٝتاه ظ

 واٟتق وترؾ اٞتور والظلم ؟

 وأما قولك: أليس َمْن َعِلَم اهلل منو أنو ال يطيعو فقد كره منو أف يكوف منو غَت ما علم ؟

فإف قلنا زعمت: نعم ؛ فقد أعطيناؾ ما عبنا عليك من جورؾ الذي ٝتيتو عدالً عز اهلل 
للمشركُت حاة على اهلل عز وجل وال على رسولو صلى اهلل عليو عما قلت، وباهلل ما نعلم 

تقـو بعذرىم وتقطع من خالفهم أقوى من حاتك ىذه اليت احتاات علينا هبا ألنو 
٬تب للمشركُت على قود قولك ىذا وفريتك على اهلل عز وجل ودعواؾ الباطلة أف َمن علم 

كوف منو غَت ما علم اهلل سبحانو أف اهلل عز وجل منو أنو ال يطيعو أنو قد كره منو أف ي
يقوؿ ا١تشركوف حملمد صلوات اهلل عليو وعلى آلو وسلم: أخربنا يا ٤تمد أليس قد علم اهلل 

 منا أنا ال نؤمن وال نتبعك أبداً ؟

فما قولك يا عبداهلل بن يزيد البغداذي ُب جواب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وعلى آلو ٢تم 
 مل يعلم اهلل أنكم ال تؤمنوف وال تقبلوف مٍت. ىل ٬توز لو أف يقوؿ: ال،

 فإف جوزت ذلك على رسوؿ اهلل صلوات اهلل عليو ؛ كفرت وخرجت من اإلسبلـ.

وإف قلت: إف الواجب أف يقوؿ ٢تم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو: بلى قد علم اهلل أنكم ال 
قالوا لو كما قلت أنت: أخربنا  تؤمنوف وال تتبعونٍت أبداً ؛ فإذا قاؿ ذلك النيب َعَلْيو السَّبلـ

يا ٤تمد فِلَم أُرسلت إلينا وقد علم أنا ال نؤمن أبداً وال نتبعك ؟ وكيف ٬توز عندؾ يا 
٤تمد ُب حكمة ربك أف يأمرنا أف نتحوؿ عن عبادة األصناـ إىل عبادتو ىو وقد علم أف 

 إلسبلـ بطل عملو.ذلك ال يكوف منا أبداً ألنو إف كاف منا إٯتاف أو توبة أو رجعة إىل ا

فنحن نقوؿ لك أيها اجملرب اٞتاىل ا١تفًتي على اهلل جل ثناؤه: ىل مع نبيك ىذا ا١تصطفى 
وا١تنتاب للوحي وا١تختومة بو الرسل حاة يقطع هبا ا١تشركُت ويورثها أمتو من ا١تسلمُت 

 ليحتاوا هبا على ا١تدعُت إىل يـو الدين ؟

 ُت.فإف قلت: نعم معو حاة يقطع هبا ا١تشرك



 قلنا لك: ما ىي ىاهتا وعرفنا هبا إف كنت من الصادقُت.

فإف ادعيت غَت ما احتاات بو علينا ُب العلم ؛ سقطت حاتك ُب العلم اليت اعتللت 
علينا هبا ألنو صلوات اهلل عليو إذا احتج على ا١تشركُت مل يكن احتااجو إال ٔتا يقطع بو 

ولكم وحاتكم اليت احتااتم هبا على حاة ا١تشركُت وذلك الذي احتج بو ا١تشركوف ق
أىل العدؿ ُب دعواكم أنو من علم اهلل سبحانو منو أنو ال يؤمن أنو ال يكوف منو غَت ما 

علم اهلل، ولو كاف منو اإلٯتاف لبطل ما علم اهلل عز وجل منو أنو ال يؤمن، وىو قوؿ 
 يو.ا١تشركُت الذي قلنا لك إهنم احتاوا بو على رسوؿ اهلل صلى اهلل عل

وإف قلت: إنو ليس مع رسوؿ اهلل صلوات اهلل عليو وعلى آلو حاة غَت ما ادعيت أنت 
وإخوانك اجملربة وقلتم بو ُب العلم لزمك أف الرسوؿ َعَلْيو السَّبلـ مل ٭تسن ٭تتج على 

ا١تشركُت وأهنم قد فلاوه ُب حاتو ومل يقدر ٢تم على جواب غَت ما قلتم، فيلـز النيب صلى 
٢تم أف إرسالو عبث ولعب إذ علم اهلل عز وجل أهنم ال يؤمنوف، ٍب بعثو إليهم اهلل عليو 

يطلب منهم ما ال يقدروف عليو، وىذا غاية الكفر والشرؾ والعبث واللعب وفساد اٟتكمة 
وغاية الطعن على اهلل عز وجل عما قلتم وعبل علواً كبَتاً، وكذب العادلوف باهلل وضلوا 

 ضبلالً بعيداً.

وؿ: إنو كما علم اهلل منهم أهنم ال يؤمنوف كذلك علم اهلل أهنم يقدروف على ولكنا نق
اإلٯتاف وعلى أف ال يعلم منهم الشرؾ ألنو افًتض عليهم ا٠تروج من الشرؾ ومل يفرض 

عليهم ا٠تروج من العلم ألف اهلل عز وجل قد أحاط بكل شيء علماً، وال ٥ترج ألحد من 
 علم اهلل عز وجل.

لك: ما قلنا لك ُب بعض كتابنا ىذا من اٟتاة القاطعة إنا نسألك: ىل والدليل على ذ
 أراد اهلل من العباد إنفاذ ما أمر بًتؾ ما علم ؟ أو إنفاذ ما علم بًتؾ ما أمر ؟

فإف قلت: إف اهلل عز وجل أراد من ا٠تلق إنفاذ ما علم بًتؾ ما أمر ؛ لزمك وأنت مفلوج 
علم من الظا١تُت وترؾ الفرائض اليت جاءت هبا  اٟتاة أف اهلل عز وجل أراد إنفاذ ما

 ا١ترسلوف، وُب ىذا القوؿ يلزمك الشرؾ وا٠تروج من دين اإلسبلـ كافة.



وإف زعمت أف اهلل عز وجل أراد أف تُػًْتؾ فرائضو وكتبو ودينو الذي شرع وأمره وهنيو وطاعتو 
}يُرِيُد اللاُو ِبُكُم اْلُيْسَر َوًَل  وطاعة رسولو َعَلْيو السَّبلـ ؛ ]أكذبك اهلل سبحانو[ إذ يقوؿ: :

}يُرِيُد اللاُو لِيُبَػيٍَّن َلُكْم َويَػْهِدَيُكْم ُسَنَن الاِذيَن  [، وقولو:185]البقرة: يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر{
َمْيًَّل }َويُرِيُد الاِذيَن يَػتاِبُعوَف الشاَهَواِت َأْف َتِميُلوا  [، ٍب قاؿ:26]النساء: ِمْن قَػْبِلُكْم{

 ]النساء[. ({45َعِظيًما)

وإف قلت: إف اهلل عز وجل أراد إنفاذ ما أمر بًتؾ ما علم ؛ لزمك أنك قد رجعت عن 
جهلك، وأف اٟتق معنا، وىذا قولنا إف اهلل عز وجل أراد من ا٠تلق إنفاذ ما أمرىم بو من 

لصد عن ا٢توى إذ طاعتو بًتؾ ما علم منهم من اتباعهم للهوى وا١تيل إىل الكفر والردى وا
 أمر ٗتيَتاً، وهنى ٖتذيراً، فلم يُطع كرىاً، ومل يُعص مغلوباً.

ولعمر اهلل إف مسألة واحدة من مسائلنا ىذه لتقطع ٚتيع أىل اٞترب وٕتزي عن االحتااج 
بغَتىا ولكن ال بد من جوابك على كتابك كلو لتعلم موضع خطئك باحتااجك علينا ُب 

 ال تعرؼ القرآف، ولو عرفت القرآف مل تقل باٞترب.مسألتك ىذه بالقرآف وأنت 

}َلِو اْسَتطَْعَنا َلَخَرْجَنا  وأما قولك: إف اهلل جل ثناؤه مل يكّذب ا١تنافقُت ُب قو٢تم:
[، يعٍت زعمت أهنم ال يستطيعوف أف يصنعوا غَت ما علم اهلل، وإ٪تا 42]التوبة: َمَعُكْم{

هنم ال يقدروف على استطاعة ا١تاؿ وزعمت أف عٌت اهلل عز وجل بذلك زعمت أهنم حلفوا أ
}َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع ِمْنُكْم  اهلل شهد أهنم كاذبوف وقد قاؿ عز وجل زعمت ُب حاتك:

 [.25]النساء: َطْوًًل َأْف يَػْنِكَح اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت{

 الجواب8

الذي احتاات بو فقد لزمك ُب ىذا القوؿ بأف  قاؿ أحمد بن يحيى عليهما السَّلـ8
علينا أف االستطاعة قبل الفعل ؛ إذ أقررت وزعمت من لسانك أف اهلل عز وجل شهد 

عليهم أهنم حلفوا ما معهم استطاعة ا١تاؿ وىي معهم على قولك، وذلك عندنا ٨تن األمر 
الذي عاب اهلل عز وجل عليهم إذ كانت معهم استطاعة ا١تاؿ ٍب حلفوا ما ىي معهم، 

 ا٠تروج مع النيب صلى اهلل عليو.وىي معهم قبل 



وزعمت أهنا اليت عٌت اهلل عز وجل ففررت من شيء ووقعت فيو، فإذا مل تقر لنا أهنم إ٪تا 
حلفوا على أهنم ال يقدروف على ا٠تروج باألبداف، ألف ليس معهم استطاعة ا٠تروج 

بذلك  باألبداف على قولك وزعمت أف معهم استطاعة ا١تاؿ وقلت: إف اهلل شهد عليهم
 فقد وقعت فيما فررت منو وليس نريد منك أكثر من ىذه اآلية.

قد لزمك أف اهلل عز وجل شهد عليهم أف معهم استطاعة ا١تاؿ ومل ٮترجوا مع رسولو صلى 
اهلل عليو وعلى آلو، وىذا قولنا وبو وجبت هلل عز وجل عليهم اٟتاة، وقد شهدَت 

قولك أف االستطاعة قبل الفعل لقوؿ اهلل عز للمنافقُت بالرباءة ودافعت عنهم، ولزمك ُب 
}َوَسَيْحِلُفوَف بِاللاِو َلِو اْسَتطَْعَنا َلَخَرْجَنا َمَعُكْم يُػْهِلُكوَف  وجل على إٚتاعنا وإٚتاعك معنا:

]التوبة[، فأقررت أف معهم ا١تاؿ، ولكوف ا١تاؿ  ({24َأنْػُفَسُهْم َواللاُو يَػْعَلُم ِإنػاُهْم َلَكاِذبُوَف)
م لزمهم ا٠تروج مع النيب صلى اهلل عليو ولزمتهم اٟتاة ألف كوف ا١تاؿ موجوداً عندىم معه

قبل الفعل وىو خروجهم مع النيب صلى اهلل عليو وعلى آلو، فافهم ما وقعت فيو ٍب أكدتو 
ِإناَما الساِبيُل َعَلى الاِذيَن  لنا على نفسك بقولك: وتصديق ذلك قولو عز وجل:

[، 93]التوبة: َك َوُىْم َأْغِنَياُء َرُضوا بَِأْف َيُكونُوا َمَع اْلَخَواِلِف{َيْسَتْأِذنُونَ 
ُهْم{ وقاؿ:  [.86]التوبة: }اْسَتْأَذَنَك ُأوُلو الطاْوِؿ ِمنػْ

فأخرب أهنم حلفوا ما ٢تم طوؿ فشهد اهلل إهنم لكاذبوف، وىذا ىو اٟتق، وىو الدليل 
لنا وقد وافقتمونا واستشهدًب القرآف، وقد األعظم على أف االستطاعة قبل الفعل وىو قو 

قبلنا ىذا ا١توضع من قولكم ألف من كاف لو ماؿ فقد لزمو ا٠تروج ُب سبيل اهلل مع صحة 
البدف وا٠تروج بعد ملك ا١تاؿ، فقد صح أف االستطاعة قبل الفعل ولذلك لزمهم ما قاؿ 

ًة َوَلِكْن َكرَِه اللاُو  }َوَلْو َأرَاُدوا اْلُخُروَج َْلََعدُّوا اهلل عز وجل فيهم: َلُو ُعدا
[، ١تا قد فسرناه من أوؿ أمرىم إىل آخره، وُب ىذا كفاية واٟتمد هلل 46]التوبة: انِْبَعاثَػُهْم{

 ولوال خوؼ التطويل لزدنا من اٟتج غَت ىذا.

[، 25نساء:]ال }َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْوًًل َأْف يَػْنِكَح اْلُمْحَصَناِت{ وكذلك قولو:
والطوؿ ال يكوف إال قبل النكاح وإال فبماذا ينكح إذا كاف فقَتاً ؟ غَت أين أظن أنك 



سهوت ُب احتااجك هبذه اآلية ألنك احتاات بآية تشهد عليك وال تشهد لك، وكل 
 القرآف على ذلك يشهد للعدؿ وألىلو وال يشهد عليهم، واٟتمد هلل رب العا١تُت.

}أََلْم َنْخُلْقُكْم ِمْن َماٍء البغداذي: ٍب سلهم عن قوؿ اهلل سبحانو : ٍب قاؿ عبداهلل بن يزيد
)40( َفَجَعْلَناُه ِفي قَػَراٍر َمِكيٍن)41َمِهيٍن) ]ا١ترسبلت[، ما يعٍت  ({44( ِإَلى َقَدٍر َمْعُلوـٍ

 بذلك ؟

 فإف قالوا: عٌت بذلك أنو ٮتربنا أنو خلقنا من ماء مهُت، وجعلو ُب قرار مكُت إىل قدر
 معلـو ٮترجو ويوٞتو.

فقل: ذلك كذلك ؛ أخربوين اآلف عن رجل شق بطن امرأة حبلى فأخرج ولدىا ظلماً 
 وعدواناً أليس بقدر معلـو خرج ؟

 فإف قالوا: خرج بغَت قدر اهلل ؛ فقل ٢تم: فما كاف يقّدر اهلل قدراً غَت ىذا ؟

الذي قاؿ اهلل أنو معلـو ]فإف قالوا: نعم[ فقل: أليس قد يستطيع العباد أف يكوف منهم 
 أف ال يكوف معلوماً ؟

 فإف قالوا: نعم ؛ فهذا أعظم الفرية، وقد أعطوؾ ما كنت ٕتتزئ منهم بدونو.

وإف قالوا: خرج حُت شق بطنها بقدر فقد قدر اهلل ا١تعصية ألف شقو بطنها معصية وبذلك 
 خرج فقد قّدر اهلل أف ٮترج من بطنها ٔتعصيتو.

 فهو قولك الذي عابوا عليك من العدؿ قد دخلوا فيو.فإف قالوا: نعم ؛ 

 الجواب8

}َأَلْم َنْخُلْقُكْم ِمْن َماٍء قد قاؿ اهلل عز وجل: : قاؿ أحمد بن يحيى صلوات اهلل عليهما8
)40( َفَجَعْلَناُه ِفي قَػَراٍر َمِكيٍن)41َمِهيٍن) ]ا١ترسبلت[، فنحن  ({44( ِإَلى َقَدٍر َمْعُلوـٍ

 قولو وفَلَاْت حاتو إنو خلق الولد ُب البطن وجعل لو أجبلً غَت ٤تتـو نقوؿ: صدؽ اهلل ُب
وال ٣تبور وال ٤تظور على ا٠تلق التعدي عليو وال على أمو إال باألمر والنهي، ولو كاف ذلك 

٤تظوراً على ا٠تلق حىت ال ٬تدوف السبيل إليو وال إىل أمو من قتل أو شق بطن أو ذبح 



رعوف اللعُت وال غَته على شق بطوف اٟتباىل وال قتل األطفاؿ طفل أو قتل كهل ١تا قدر ف
 وال إىبلؾ الرجاؿ.

فإف قلت: إف فرعوف فعل ذلك ٔتا خلق اهلل سبحانو من فعلو وقّدره من ظلمو وقضاه من 
سَتتو، وأراده من كفره وعلوه، فليس على فرعوف حاة وال ٬تب عليو عذاب ؛ ألنو مثل 

  شاء صاحبو فتحو ومىت شاء أغلقو.الباب على قود قولكم ايل مىت

وإذا احتج فرعوف بُت يدي اهلل عز وجل يـو القيامة إذ قاؿ: يا فرعوف مل قتلت األطفاؿ 
وشققت بطوف اٟتباىل ؟ فقاؿ فرعوف: فعلُت ذلك يا رب ٔتا قضيت علّي وقدرت من 

 معصييت وجعلت من فعلي.

ب ُب حاتو ىذه إذا احتج هبا فنقوؿ للماربة عند ذلك: خربونا ىل صدؽ فرعوف أـ كذ
 يـو القيامة ؟

 فإف قلتم: كذب ؛ رجعتم عن قولكم وصرًب إىل قولنا بالعدؿ.

 وإف قلتم: صدؽ فرعوف أف اهلل قضى عليو قتل األطفاؿ وشق بطوف اٟتباىل.

قلنا لكم: فما جزاء من صدؽ بُت يدي اهلل عز وجل ُب ذلك اليـو ؟ أليس قد قاؿ اهلل 
َفُع الصااِدِقيَن ِصْدقُػُهْم َلُهْم َجنااٌت َتْجِري  ن ىو صدؽ:عز وجل ضامناً ١ت }َىَذا يَػْوـُ يَػنػْ

[، فياب ُب قولكم أف يأمر بفرعوف 119]ا١تائدة: ِمْن َتْحِتَها اْْلَنْػَهاُر{ ..إلى آخر اْلية
إىل اٞتنة ألنو صدؽ وقد وعد اهلل الصادقُت اٞتنة وىو ال ٮتلف ا١تيعاد، وكفى هبذا فضيحة 

 وببلًء.

وبعد فِلَم قلت ُب مسألتك ىذه: فأخربوين عن رجل شق بطن امرأة حبلى فأخرج ولدىا 
ظلماً وعدواناً زعمت ؛ أخربنا أنت أين موضع الظلم والعدواف الذي قلت، وىذا الرجل 
الذي شق بطن ا١ترأة ٭تتج عليك بأف اهلل خلق فعلو وقّدره عليو وأراده وقضاه، وأف اهلل 

نو يشق بطن ا١ترأة ٍب ال يْقِدر ىذا الرجل أف يفعل من ترؾ شق بطن ا١ترأة سبحانو علم أ
 غَت ما علم اهلل منو وقدره عليو وأراده منو وخلقو من فعلو.



فأخربنا يا عبداهلل بن يزيد البغداذي وإخوانك اجملربة: مل ٝتيت شقو لبطن ا١ترأة ظلماً 
يئتو حىت نعرفو كما عرفتو ْتاة قاطعة وعدواناً ؟ وأعلمنا أين الظلم والعدواف ؟ وكيف ى

وبينة عادلة، فإف اٞتنة ال ُتدَخل إال باٟتق، وإف النار ال تدخل إال باٟتق أيضاً ؛ إذ 
ا يَػْفَعُل  القاضي من شأنو العدؿ وترؾ اٞتور والظلم وقد قاؿ جل ثناؤه: }ًَل ُيْسَأُؿ َعما

 ]األنبياء[. ({41َوُىْم ُيْسأَُلوَف)

ىذه ا١ترأة فعبلً هلل تعاىل عما قلتم خلقو وقدره وأراده وقضاه ظلماً  فإف كاف شق بطن
وعدواناً فقد ظُِلم الرجل ُب إضافتك إليو الظلم والعدواف وىو فعل غَته ألنو فعل ربك 

}ًَل ُيْسَأُؿ َعماا يَػْفَعُل َوُىْم  زعمت فليس لك أف تسألنو عنو ألف اهلل عز وجل قاؿ:
 ({.41ُيْسأَُلوَف)

 ولك إف سألناؾ: أىو فعل اهلل جل ثناؤه تفرد بو دوف الرجل الذي ذكرت، أـ ال ؟وما ق

فإف قلت: نعم ؛ لزمك أف كتابك ىذا وحااك باطل وسؤالك لنا عن فعل اهلل عز وجل 
ا يَػْفَعُل{ خطأ عظيم وكفر بُت لقولو:  .}ًَل ُيْسَأُؿ َعما

زمك ُب حكم اإلسبلـ لو أف وإف قلت: إف شق بطن ا١ترأة فعل للرجل وهلل ٚتيعاً ؛ ل
رجلُت شقا بطن امرأة فأخرجا ولدىا أف عليهما ٚتيعاً دية ا١ترأة وغرة ُب ولدىا إال أف 

يكوف ُب حكمكم أف الدية ال تلـز إال أحد القاتلُت وتسقط عن اآلخر، ومن قاؿ هبذا 
 فقد خرج من حكم اإلسبلـ، وقد قاؿ عز وجل ٭تكي عن نبيو شعيب صلوات اهلل عليو

}َوَما ُأرِيُد َأْف ُأَخالَِفُكْم ِإَلى  وصدقو الذي قاؿ لقومو وىو من عدؿ الذي بعثو عز وجل:
[، فذلك الدليل على أف اهلل عز وجل ال ٭تكم على العباد 88]ىود: َما َأنْػَهاُكْم َعْنُو{

 بعدؿ ٍب ٮترج نفسو من ذلك العدؿ.

لرجل الذي ادعيت أنو شق بطن وإف قلت: إف عليهما ٚتيعاً الدية لزمك أف على ىذا ا
 ا١ترأة نصف الدية وعلى اهلل عز وجل نصفها.

 وإف قلت: إنو ليس يلـز اهلل عز وجل شيء من ذلك.



قلنا لك: فكيف حكم علينا بأمر من العدؿ وأخرج نفسو من ذلك العدؿ الذي شرع 
ُلوَف }أَتَْأُمُروَف النااَس بِاْلِبرٍّ َوتَػْنَسوْ  لعباده وأمرىم بو، وقد قاؿ: َف َأنْػُفَسُكْم َوأَنْػُتْم تَػتػْ

 ]البقرة[. ({22اْلِكَتاَب َأَفََّل تَػْعِقُلوَف)

وإف قلت: إنك ال تقوؿ بواحٍد من القولُت، وإف الرجل ىو الذي شق بطن ا١ترأة ظلماً 
وعدواناً وحده ليس هلل عز وجل ُب فعلو فعل ؛ فذلك ىو اٟتق والعدؿ، وىو قولنا، وقوؿ 

سلُت وٚتيع ا١تؤمنُت، ولزمك أف تكفر بكتابك الذي وضعت علينا، وأف تتوب ا١تبلئكة وا١تر 
إىل اهلل عز وجل ٦تا افًتيت عليو وألزمتو فيو ذنب شاؽ بطن ا١ترأة ظلماً وعدواناً، وإخراجو 

لولدىا، وإف اهلل عز وجل زعمت أراد تلك ا١تعصية وقدرىا ُب كتابك، ٍب ٝتيت الرجل 
سبحاف اهلل العظيم عما قلت؛ فأيكما اآلف الظامل العاصي ا١تتعدي  عاصياً وظا١تاً ومتعدياً،

 ؛ أنت أـ ىو ؟ إذ أوجبنا عليك اٟتاة القاطعة.

)وأما قولو: } ]ا١ترسبلت[، فذلك القدر ا١تعلـو إ٪تا ىو إىل مدة إف  ({44ِإَلى َقَدٍر َمْعُلوـٍ
وا١تمنوعوف عن الظلم بالكتب تركها الظا١توف ا١تخَتوف ا١تكلفوف للفرض ال جرباً وال قسراً 

 والرسل ال كرىاً وال اضطراراً سلمت وبلغت األجل الذي ٝتي ٢تا.

وإف اعتدى عليها معتد فبل حائل بينها وبينو من غَت غلبة هلل عز وجل إذ أمر جل ثناؤه 
ٗتيَتاً وهنى ٖتذيرا، فلم يطع كرىا ومل يعص مغلوباً، وال ٥ترج لك ٦تا قلنا، واٟتمد هلل رب 
العا١تُت، فقد سقطت دعواؾ ُب ولد ا١ترأة وشق بطنها ألنو ال ٬توز ُب اٟتكمة والعدؿ أف 

( بَِأيٍّ 6}َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت) يقضي على أحد بشق بطنها أو قتل ولدىا ٍب يقوؿ:
 ]التكوير[. ({7َذْنٍب قُِتَلْت)

}َوَلْوًَل َأْف َيُكوَف النااُس  ز وجل:ٍب قاؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي: ٍب سلهم عن قوؿ اهلل ع
َها  ُأماًة َواِحَدًة َلَجَعْلَنا ِلَمْن َيْكُفُر بِالراْحَمِن لِبُػُيوتِِهْم ُسُقًفا ِمْن َفضاٍة َوَمَعارَِج َعَليػْ

]الزخرؼ[، أليس لو جعل ذلك على اإلٯتاف آلمن الناس كلهم كما أنو لو  ({11َيْظَهُروَف)
روا كلهم ؟ ولو جعلو للمؤمنُت مع الثواب ُب اآلخرة لكاف الناس أجدر جعلو للكافرين لكف

 أف يؤمنوا كلهم ؟



 فإف قالوا: بلى، فقل: فما منعو أف يفعل ذلك ؟

فإف قالوا: مل يُرْده ؛ فقل: أفليس مل يرد اهلل أف يؤمنوا ٚتيعاً، ومل يرد أف ٬تعل ذلك للكفار 
رب ألنو لو فعل ذلك مل يكونوا ٣تبورين ٞتعلو فيكفر الناس ٚتيعاً ؟ وىذا باب ليس فيو ج

 للمؤمنُت لبيوهتم السقف من الفضة وا١تعارج ؛ أفليس مل يرد اهلل أف يؤمنوا ؟

فإف قالوا: بلى ؛ فقل: قد أقررًب بأف اهلل عز وجل مل يرد أف يؤمن الناس ٚتيعاً، ومل يرد أف 
 ٬تعل ذلك للكفار فيكفروا ٚتيعاً ؟

ذا قولنا إنو مل يرد أف يؤمنوا ٚتيعاً وال يكفروا ٚتيعاً ألنو قد علم أف فإف قالوا: نعم ؛ فه
منهم من يكفر ومنهم من يؤمن، فلم يرد أف يكوف ما علم غَت ما علم، وال أف يكوف من 

 العباد ما ال يعلم أنو كائن منهم.

 الجواب8

}َوَلْوًَل  :وأما ما سألت عنو من قوؿ اهلل عز وجل قاؿ أحمد بن يحيى عليهما السَّلـ8
َج َأْف َيُكوَف النااُس أُماًة َواِحَدًة َلَجَعْلَنا ِلَمْن َيْكُفُر بِالراْحَمِن لِبُػُيوتِِهْم ُسُقًفا ِمْن َفضاٍة َوَمَعارِ 

َها َيْظَهُروَف) َها يَػتاِكُئوَف)11َعَليػْ َذِلَك  ( َوزُْخُرفًا َوِإْف ُكلُّ 12( َولِبُػُيوتِِهْم َأبْػَوابًا َوُسُررًا َعَليػْ
نْػَيا َواْْلِخَرُة ِعْنَد رَبٍَّك لِْلُمتاِقيَن) ا َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّ ]الزخرؼ[، فإ٪تا ىذا إخبار  ({13َلما

من اهلل عز وجل مل يفعلو ومل يرده ومل ٭تكم بو على أحد، وسؤالك عما مل يفعلو اهلل عز 
ا يَػْفَعُل َوُىْم }ًَل ُيْسَأُؿ َعما  وجل خطأ منك، وجهل بكتابو ألنو يقوؿ:

 ]األنبياء[. ({41ُيْسأَُلوَف)

ا يَػْفَعلُ فأنت تسمعو عز وجل يقوؿ: } { وهنى عن سؤالو عما قد فعل ًَل ُيْسَأُؿ َعما
فكيف تسأؿ عما مل يفعل؟ ىذا من أعاب العاب وكفى هبذا جهبلً وكفراً باآلية، وىو 

مِلَ مَلْ يفعلو، ولو أنو  عز وجل فقد أنزؿ ىذا الوصف الذي وصف وليس ألحد أف يقوؿ:
أنفذه، ولو أنو مل ينفذه، فياب على من يسأؿ عن ذلك ا٠تروج من حكم اآلية وا١تعصية 

ا يَػْفَعلُ  هلل جل ثناؤه فيها وىو قولو: ا يَػْفَعلُ } ًَل ُيْسَأُؿ َعما  {، وىذا ىو اٟتق.ًَل ُيْسَأُؿ َعما



و ال يسأ٢تم إال عن أفعا٢تم اليت ىو بريء { فهذا يوجب عليك أنَوُىْم ُيْسأَُلوفَ وأما قولو: }
منها ليس لو فيها فعل بوجو من ٚتيع الوجوه وال بسبب من ٚتيع األسباب إال أمره ٢تم 

بالفرائض وهنيو ٢تم عن ا١تعاصي، ولو كاف لو فيها سبب ٔتقدار شعرة مل ٬تز ُب اٟتكمة وال 
يسألوف إف كاف الفعل كلو ىو ُب العدؿ أف يقوؿ: ال يسأؿ عما يفعل وىم يسألوف ؛ فعَم 

 خلقو وقدره ؟

فهذا أعظم الدليل وأكرب اٟتاة لنا عليكم أنو عز وجل لو كاف فعل شيئاً من أفعاؿ ا٠تليقة 
ًَل ُيْسَأُؿ لكاف أصح للكبلـ وأوجب ُب العدؿ وأبُت للحكمة أبعد من الظلم أف يقوؿ: }

ا يَػْفَعلُ  وبو احتاات ىو فعلو وخلقو { ٍب يقف إذ كاف ٚتيع ما ادعيت وذكرت َعما
 {.َوُىْم ُيْسأَلُوفَ وتقديره عليهم، وال يقوؿ: }

وعَم يسألوف وىو الذي فعل أفعا٢تم وجربىم عليها زعمت، وأراد أف يكوف قـو مؤمنُت 
فكانوا، وأراد زعمت أف يكوف قـو كافرين فكانوا، وعلم زعمت أهنم ال ٥ترج ٢تم من 

دروف على ا٠تروج من الكفر بعدما افًتض عليهم ا٠تروج الكفر فصاروا ٔتا علم منهم ال يق
من الكفر ؛ فعم يسألوف وىو الذي حاؿ بينهم وبُت كل طاعة، وأراد منهم كل معصية 

 وبلية على قولك، تعاىل اهلل عن فريتك عليو وجل جبلالً كبَتا.

عارج واألمر وإ٪تا معٌت اآلية أنو عز وجل أخرب أنو لو فعل ٢تم من سقف الفضة والسرر وا١ت
الذي ذكر عز وجل مل يكن ذلك بدائم ٢تم وال ُمغٍن ولكنو عز وجل مل ٭تب أف يكوف لو 

فعل ٮترجهم إىل معصية قسراً وال إىل طاعة جرباً بل خَتىم ٗتيَتاً وصَت ٢تم السبيل إىل 
ذلك، فمن شاء آمن ومن شاء كفر، وال خَتة ٢تم ُب تنعيم أياـ يسَتة ٍب تصَت عاقبتو إىل 

َنُكْم  لعذاب ا١تقيم، وقد قاؿ عز وجل:ا نْػَيا َلِعٌب َوَلْهٌو َوزِيَنٌة َوتَػَفاُخٌر بَػيػْ }َأناَما اْلَحَياُة الدُّ
ثُما  َوَتَكاثُػٌر ِفي اْْلَْمَواِؿ َواْْلَْوًَلِد َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفااَر نَػَباتُُو ثُما يَِهيُج فَػتَػَراُه ُمْصَفرًّا

نْػَيا ِإًلا َيُكوُف ُحطَا ًما َوِفي اْْلِخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة ِمَن اللاِو َوِرْضَواٌف َوَما اْلَحَياُة الدُّ
 ]اٟتديد[. ({41َمَتاُع اْلُغُروِر)



وأما قولك: فلو جعلو للمؤمنُت مع الثواب ُب اآلخرة لكاف الناس أجدر أف يؤمنوا كلهم ؛ 
 نعو أف يفعل ذلك ؟فإف قلنا زعمت: بلى، فقلت: ما م

وقد أعلمناؾ كيف عاب اهلل عز وجل أف تسألو ما منعو ومل فعل ومل مل يفعل، وأعلمناؾ ما 
يدخل عليك ُب سؤالك هلل عز وجل من الفساد و٥تالفة اآلية، ولسنا نقوؿ: بلى، وال 

٧تهل عدؿ اهلل عز وجل كما جهلتو وإ٪تا أنت ٖتتج علينا ٍب ٕتيب نفسك عنا با٠تطأ وال 
 تدري ما نورده عليك من الربىاف القاطع لك ْتوؿ اهلل ونصره.

فاٝتع إىل ما قلنا، وأنصف عقلك، واعلم أف اهلل عز وجل لو جعل سقف الفضة وا١تعارج 
والسرر حىت يؤمنوا كما زعمت كلهم ألوجب ذلك عليهم أهنم مل يدخلوا ُب اإلسبلـ إال 

ة فيسقط أجرىم ويزوؿ ٛتدىم وشكرىم ومل باٞتعل والرشوة والعطية من عرض الدنيا الفاني
}الصااِبرِيَن ِفي اْلَبْأَساِء  ٬تب الثناء من اهلل عز وجل عليهم ومل يقل:

}َيْحَسبُػُهُم اْلَجاِىُل َأْغِنَياَء ِمَن  [، وقولو:177]البقرة: َوالضارااِء{
[، 273]البقرة:فًا{}ًَل َيْسأَُلوَف النااَس ِإْلَحا [، وقولو:273]البقرة: التػاَعفُِّف{

 ]السادة[. ({05}َجَزاًء ِبَما َكانُوا يَػْعَمُلوَف) ويقوؿ:

ولكاف مثلهم على قود قولك مثل أجناد السبلطُت الذين يقاتلوف معهم باألجرة فلم ٬تب 
 ٢تم عليهم منة إذ أخذوا منهم األجرة والعطاء.

قلت لنا: فقد أقررنا بأف اهلل  وأما قولك: أفليس مل يرد اهلل أف يؤمنوا فإف قلنا زعمت: بلى،
مل يرد أف يؤمن الناس ٚتيعاً، ومل يرد أف ٬تعل ذلك للكفار فيكفروا ٚتيعاً، فإف قلنا 

زعمت: نعم، قلت لنا: إف ذلك قولك وقوؿ أصحابك إف اهلل مل يرد أف يؤمنوا ٚتيعاً، ومل 
يؤمن، فلم يرد  يرد أف يكفروا ٚتيعاً ؛ ألنو زعمت قد علم أف منهم من يكفر ومنهم من

 أف يكوف ما علم على غَت ما علم وال أف يكوف من العباد ما ال يعلم أنو كائن منهم.

عليهما السبلـ: فثبت لذاؾ لقد ىلكت وأىلكت يا عبداهلل بن يزيد  قاؿ أحمد بن يحيى
البغداذي َمن قبل عنك جهلك وجربؾ وخطأؾ وفريتك على خالقك، ومل تدبر كتابو ومل 

من متشاهبو وال الشاُب الكاُب من معانيو الدالة على عدلو والرباءة لو من تعرؼ ٤تكمو 



أفعاؿ خلقو والنزاىة عن ظلمهم والقضاء بالفساد عليهم والبعد والتقدس عن القوؿ ا٠تطل 
 الذي ينقض بعضو بعضاً، حاشاه عن ذلك وعبل علواً كبَتاً.

قاؿ عز وجل لنبيو ٤تمد بن  أال تسمع أيها ا١تهلك لنفسو و١تن اتبعو من إخوانو كيف
}ُقْل يَاَأيػَُّها النااُس ِإنٍّي َرُسوُؿ اللاِو ِإلَْيُكْم  عبداهلل صلى اهلل عليو وآلو:

ْنَس ِإًلا  [، وقولو:158]األعراؼ: َجِميًعا{ }َوَما َخَلْقُت اْلِجنا َواْْلِ
يُن ُكلُُّو }َوقَاتُِلوُىْم َحتاى ًَل  ]الذاريات[، وقولو: ({34لِيَػْعُبُدوِف) َنٌة َوَيُكوَف الدٍّ َتُكوَف ِفتػْ

[، فهذا يكذب قولك ويبطل حاتك أنو أراد أف يكوف بعضهم مؤمنُت 39]األنفاؿ: لِلاِو{
 وبعضهم كافرين.

{ يدؿ ويشهد على بطبلف دعواؾ الكاذبة ألف ِإنٍّي َرُسوُؿ اللاِو ِإلَْيُكْم َجِميًعاوقولو: }
ىل ا٢تدى والطاعة يدؿ ويشهد أف اهلل عز وجل أراد منهم الرسوؿ إليهم ٚتيعاً يدعوىم إ

ٚتيعاً اإلٯتاف والطاعة ومل يرد منهم الكفر وا١تعصية، ومل يقل إين رسوؿ اهلل إىل بعضكم دوف 
 بعض.

[، والكافة ُب لغة العرب ىو: اٞتميع 28]سبأ: }َوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإًلا َكافاًة لِلنااِس{ وقولو:
نهم أحد ال ذكر وال أنثى، فهذا يوجب عليك أنو أرسلو إىل ٚتيع أىل الذي ال يبقى م

 األرض ليؤمنوا كلهم، وبطل قولك إنو أراد أف يكفر بعضهم وأف يؤمن بعضهم.

ال بد لك من ذلك إال ّتحود ىذه اآليات و٥تالفتك ٚتيع األئمة على إٚتاعهم أف رسوؿ 
إىل طاعة اهلل ومل يكتف ببعضهم دوف اهلل صلى اهلل عليو وعلى آلو قد دعا الناس كلهم 

 بعض إال أف تقوؿ إنو مل يبلغ.

فإف قلت: إنو مل يبلِّغ كفرت وعذرت بعض الناس ومل تعذر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وعلى 
 آلو وسلم.

}ُقْل يَاَأيػَُّها النااُس  واعلم أنو ال ٬توز على اهلل عز وجل أف يقوؿ لرسولو صلى اهلل عليو:
[، ٍب يكوف ذلك القوؿ خديعة وطنزاً 158]األعراؼ: وُؿ اللاِو ِإلَْيُكْم َجِميًعا{ِإنٍّي َرسُ 

 ]النساء[. ({65}َوَمْن َأْصَدُؽ ِمَن اللاِو َحِديثًا) واستهزاًء وأمراً على غَت حقيقة بعد قولو:



داً فبل ٬توز ىذا وىو ال يريد أف يؤمنوا كلهم، فأظهر ٢تم زعمت قوالً ُب الظاىر ٍب دس ٤تم
ىل اهلل عليو إىل بعضهم حىت آمنوا كما أراد وكفر اآلخروف كما أراد وىذه صفة ا١تخادع 

وا١تماكر والذي يقوؿ ما ال يفعل، وقد عاب اهلل عز وجل مثل ذلك على عباده 
( َكبُػَر َمْقًتا ِعْنَد اللاِو َأْف تَػُقوُلوا َما ًَل 4}ِلَم تَػُقوُلوَف َما ًَل تَػْفَعُلوَف) فقاؿ:

]الصف[، فكيف يدخل عز وجل فيما عاب ٍب يقوؿ لنبيو صلى اهلل  ({1ْفَعُلوَف)تػَ 
[، 67]ا١تائدة: }بَػلٍّْغ َما أُْنِزَؿ ِإلَْيَك ِمْن رَبٍَّك َوِإْف َلْم تَػْفَعْل َفَما بَػلاْغَت ِرَسالََتُو{ عليو:

وًَل َلُو قَػْوًًل }فَػقُ  ويقوؿ ١توسى وىاروف صلى اهلل عليهما حيث أرسلهما إىل فرعوف ا١تلعوف:
]طو[، يأمر٫تا كما تسمع بالرفق بو واٟترص على إٯتانو  ({22لَيػًٍّنا َلَعلاُو يَػَتذَكاُر َأْو َيْخَشى)

 وخشيتو وتذكَته.

وزعم عبداهلل بن يزيد البغداذي ومن قاؿ بقولو من إخوانو اجملربة أف ىذا القوؿ على قود 
كن على اٟتقيقة، ومل يكن من اهلل عز وجل قو٢تم كاف على ا١تخادعة وغَت الصحة ومل ي

على ثقة من القوؿ وال عدؿ، وإ٪تا كاف على طريق الطنز واالستهزاء واألمر الذي ال يريد 
أف يكوف لو حقيقة ألنو أرسلهما عليهما السبلـ إليو هبذا القوؿ وقد علم أنو ال يقدر على 

ب وترؾ اٟتكمة والعدؿ بغَت إ٬تاب إجابتهما وال اتباعهما زعمتم فأرسلهما ُب العبث واللع
حاة وال إببلغ ُب عذر وال على أف يعذب بعد استحقاؽ وكماؿ حاة وإرساؿ نبيُت 

أنيسُت بالقوؿ اللُت والرفق والفعاؿ اٟتسن اٞتميل والدعاء إىل ا٠تروج من الكفر، فخلده 
 ُب العذاب ا١تقيم زعمتم على غَت جـر وال حاة لزمتو على قوؿ اجملربة.

 قاؿ قائل منهم: إنا نشنع عليهم ونقوؿ عليهم خبلؼ ما قالوا. فإف

قلنا لو: أليس ىذا كتاب عبداهلل بن يزيد البغداذي أقرب اٟتاج للذي كتابنا ىذا جوابو، 
يقوؿ فيو: إف اهلل عز وجل أراد من ا٠تلق أف يكوف بعضهم كفاراً وبعضهم مؤمنُت وكرر 

إف الذي حاؿ بُت الكفار وبُت اإلٯتاف علم اهلل زعم ذلك ُب كتابو مراراً واحتج علينا بو، ف
ألنو مل يرد أف يكوف منهم خبلؼ ما علم مع قولو إف اهلل عز وجل خلق أفعا٢تم وأرادىا 
وقدرىا وقضاىا عليهم ؛ فالويل لو و١تن قاؿ بقولو ما جوابو ١تن سألو فقاؿ: أخربونا عن 



يُن ُكلُُّو }َوقَا قوؿ اهلل جل ثناؤه لنبيو صلى اهلل عليو: َنٌة َوَيُكوَف الدٍّ تُِلوُىْم َحتاى ًَل َتُكوَف ِفتػْ
 [، ىل تقر أف ىذه اآلية ُب القرآف ؟39]األنفاؿ: لِلاِو{

 فإف قاؿ: ال ؛ كفر.

 وإف قاؿ: نعم.

قلنا لو: فما معٌت ىذه اآلية ؟ فهي قائمة بنفسها شاىدة لنا على من خالفنا بأف اهلل عز 
ين كلو لو إرادة أمر ال إرادة جرب وقسر، بل أراد أف يكوف ذلك وجل أراد أف يكوف الد

طوعاً من أنفسهم ألنو لو أراد القهر واٞترب مل يُغَلب ومل يكن ُب األرض إال ما أراد وال ُب 
السماء، وإذا كاف الدين كلو هلل عز وجل مل يبق ُب األرض كافر واحد وُب ذلك بطبلف 

 من الكافرين. قولكم إف اهلل عز وجل أراد الكفر

ويلزمك أيضاً ُب دعواؾ أنو أراد الكفر من الكفار زعمت أف اهلل عز وجل أمر نبيو صلى 
 اهلل عليو بقتاؿ الناس حىت يزوؿ ما علم، وكذلك يزوؿ ما أراد من الكفر.

فإف قلت: إف اهلل عز وجل أمر نبيو صلى اهلل عليو بقتا٢تم حىت يزوؿ ما علم من كفرىم ؛ 
وبطلت دعواؾ، ولزمتك التوبة من فريتك، وصرت إىل قولنا بالعدؿ وباف  رجعت عن قولك

 جهلك ألصحابك وغَتىم.

 وإف قلت: إنو مل يأمر نبيو صلى اهلل عليو بقتا٢تم حىت يزوؿ ما علم من كفرىم.

يُن ُكلُُّو  قلنا لك: فما معٌت قولو: َنٌة َوَيُكوَف الدٍّ }َوقَاتُِلوُىْم َحتاى ًَل َتُكوَف ِفتػْ
[، والفتنة ُب غَت موضع من القرآف: الكفر خاصة، معروؼ ذلك ُب  39]األنفاؿ: لاِو{لِ 

كتاب الوجوه، فبل ٕتد حاة تلاأ إليها، وال وزراً تأوي إليو إال الكفر باآلية والتكذيب ٢تا 
أو الرجوع إىل قولنا اضطراراً وقهراً إف اهلل أمر نبيو صلى اهلل عليو بقتاؿ الناس حىت يكوف 

ين كلو هلل عز وجل وٮترجوا ٦تا علم من كفرىم وظلمهم وجورىم وشركهم وعدواهنم الد
وٚتيع معاصيهم اليت كرىها اهلل عز وجل وحرمها عليهم فيخرجوا من قبيح ما علم إىل 

أحسن ما علم، وىذا ىو دين اهلل جل ثناؤه الذي بعث بو ا١ترسلُت وجاءهتم بو ا١تبلئكة 
 ا١تقربوف.



ا ؛ إما الكفر باآلية واٞتحداف ٢تا، أو الرجوع إىل قولنا بالعدؿ ال جورؾ ال بد لك ٦تا قلن
وجربؾ الذي ٝتيتو عداًل، عز اهلل عن ذلك، وعند ذلك تفتضح ويتبُت خطؤؾ وفريتك 

 وخديعتك ألصحابك.

ومن الدليل على تصديق قولنا أيضاً: قوؿ اهلل عز وجل ٭تتج لنفسو على الكفار ويتربأ من 
وأنو مل يأخذىم بالعذاب إال بعد اٟتاة القاطعة واإلببلغ ُب العذر واإلصرار عظيم فعلهم 

}َوَلْو َأناا َأْىَلْكَناُىْم ِبَعَذاٍب ِمْن قَػْبِلِو َلَقاُلوا رَبػاَنا َلْوًَل  منهم على ا١تعاصي فقاؿ عز وجل:
َنا َرُسوًًل فَػَنتاِبَع َءايَاِتَك ِمْن قَػْبِل َأْف نَ  ]طو[، أىذا و٭تك  ({012ِذؿا َوَنْخَزى)َأْرَسْلَت ِإلَيػْ

 قوؿ من أراد كفرىم أو قضى ا١تعاصي عليهم ؟

 أفبل تراه كيف مل يهلكهم إال بعد اإلعذار واإلنذار وقياـ اٟتاة البالغة ؟

بِيَن  وشاىد ذلك: قولو عز وجل أصدؽ شاىد وأصح حاكم بيننا وبينك: }َوَما ُكناا ُمَعذٍّ
َعَث َرُسوًًل  }َوَما َكاَف رَبَُّك لِيُػْهِلَك اْلُقَرى  ]اإلسراء[، وقولو جل ثناؤه: ({03)َحتاى نَػبػْ

ـٍ ]ىود[، وقولو عز وجل: ({005ِبظُْلٍم َوَأْىُلَها ُمْصِلُحوَف) }َوَما رَبَُّك ِبَظَّلا
ِئَك }بَػَلى َمْن َكَسَب َسيٍَّئًة َوَأَحاَطْت ِبِو َخِطيَئُتُو فَأُولَ  ]فصلت[، وقولو: ({24لِْلَعِبيِد)

}َوَما َكاَف اللاُو  ]البقرة[، وقولو جل ثناؤه: ({60َأْصَحاُب النااِر ُىْم ِفيَها َخاِلُدوَف)
 ]العنكبوت[. ({21لَِيْظِلَمُهْم َوَلِكْن َكانُوا َأنْػُفَسُهْم َيْظِلُموَف)

فأي ظلم، أو أي جور أعظم من أنو أخرجهم من العدـ إىل الوجود ٍب أراد زعمت أف 
بعضهم وأف يؤمن بو بعضهم على غَت حاة وال أمر لزمهم بو العذاب وال وجب يكفر بو 

 للمؤمنُت بو الثواب؟

وإال فأوجدونا حاة لزمتهم هبا حاة ىو خلي أو بريء من مشاركتهم فيها ونسلم لك، ال 
ٕتد واهلل ذلك أبداً، إال أف ٕتد اٟتيتاف ُب قعر الرمل، والضباب ُب ٞتة البحر، وىذا غاية 

 اؿ، واٟتمد هلل رب العا١تُت.احمل

}َوَلْوًَل َأْف َيُكوَف النااُس ُأماًة  فهذا جواب ما ادعيت ُب قوؿ اهلل عز وجل ُب آية الزخرؼ:
َها  َواِحَدًة َلَجَعْلَنا ِلَمْن َيْكُفُر بِالراْحَمِن لِبُػُيوتِِهْم ُسُقًفا ِمْن َفضاٍة َوَمَعارَِج َعَليػْ



}َوَمْن يَػْعُش َعْن  ، أال ترى كيف قاؿ عز وجل ُب آخر القوؿ:]الزخرؼ[ ({11َيْظَهُروَف)
]الزخرؼ[، فًتاه الذي عشا عن  ({14ِذْكِر الراْحَمِن نُػَقيٍّْض َلُو َشْيطَانًا فَػُهَو َلُو َقرِيٌن)

 ذكر الرٛتن بإعشائو لنفسو واتباعو ٢تواه.

( َحتاى 15َوَيْحَسُبوَف َأنػاُهْم ُمْهَتُدوَف) }َوِإنػاُهْم لََيُصدُّونَػُهْم َعِن الساِبيلِ  ٍب قاؿ عز وجل:
َنَك بُػْعَد اْلَمْشرِقَػْيِن فَِبْئَس اْلَقرِيُن) َفَعُكُم 16ِإَذا َجاَءنَا قَاَؿ يَالَْيَت بَػْيِني َوبَػيػْ ( َوَلْن يَػنػْ

فقد ]الزخرؼ[، وىذه الصفة ({17اْليَػْوـَ ِإْذ ظََلْمُتْم َأناُكْم ِفي اْلَعَذاِب ُمْشَترُِكوَف)
 أصابتك، ومن قَِبَل عنك فبل يبعد اهلل إال من ظلم.

أال ترى كيف ىذا القوؿ يوجب عليهم الظلم ويوجب براءة اهلل عز وجل من أفعا٢تم كلها 
١تا ينسب إليهم من ظلمهم وال ينسب شيئاً منو إىل نفسو جل عن ذلك ربنا وتعاىل علواً  

 كبَتاً.

مثلو ُب ٚتيع القرآف فإ٪تا ىو عقوبة بعد  وأما التقييض الذي ذكر عز وجل وما كاف
، ولو كاف ذلك مل يصح قولو عز وجل: ـٍ  استحقاؽ ال عقوبة ببل جـر }َوَما رَبَُّك ِبَظَّلا

]غافر[،  ({05}ًَل ظُْلَم اْليَػْوـَ ِإفا اللاَو َسرِيُع اْلِحَساِب) ]فصلت[، وقولو: ({24لِْلَعِبيِد)
ْنَس ِإًلا لِيَػْعُبُدوِف)}َوَما َخَلْقُت اْلِجنا  وقولو:  ]الذاريات[. ({34َواْْلِ

}َفَمْن َشاَء فَػْليُػْؤِمْن  ٍب قاؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي: ٍب سلهم عن قوؿ اهلل عز وجل:
 [، أٗتيَت ذلك ؟ أـ وعيد من اهلل ؟29]الكهف: َوَمْن َشاَء فَػْلَيْكُفْر{

 فإف قالوا: ٗتيَت.

ط ٍب عنفهم أف يأخذوا ببعض ما خَتىم اهلل ؟ أليس إ٪تا فقل: ىل ٝتعتم اهلل خَت قوماً ق
يقع التخيَت ُب كبلـ العرب أف ا١تخَت ليس ٔتذنب إذا اختار، ذلك ُب كتاب اهلل 

ُهنا َوتُػْؤِوي ِإلَْيَك َمْن َتَشاُء{ قولو: [، فهو إف أرجى أو 51]األحزاب:}تُػْرِجي َمْن َتَشاُء ِمنػْ
]ص[،  ({17}فَاْمُنْن َأْو َأْمِسْك بِغَْيِر ِحَساٍب) لو:آوى فبل ذنب عليو وال تباعة، وقو 

 فهو إف من أو أمسك فليس مذنباً وال حساب عليو، فهكذا خَتىم اهلل.



فإف قالوا: نعم، فهم إف أخذوا بالشرؾ باهلل فبل ذنب عليهم وال تباعة ألهنم إ٪تا اختاروا ما 
 جعل اهلل ٢تم فيو ا٠تيار.

هلل ٢تم كقولك افعل أما واهلل لئن فعلت لتعلمن، وكقوؿ اهلل وإف قالوا: ذلك وعيد من ا
[، فقد قالوا فيو بالعدؿ وذلك ما عابوا عليك قد 64]التوبة: }ُقِل اْستَػْهزُِئوا{ سبحانو:
 أعطوكو.

 الجواب8

}َفَمْن َشاَء  أما سؤالك عن قوؿ اهلل عز وجل: قاؿ أحمد بن يحيى صلوات اهلل عليهما8
[، ٍب بلغت إىل ىاىنا ٍب وقفت عن آخر 29]الكهف: َشاَء فَػْلَيْكُفْر{ فَػْليُػْؤِمْن َوَمنْ 

}ِإناا  الكبلـ الذي فيو الشرط الذي شرط اهلل عز وجل فلم تذكره حيث قاؿ عز وجل:
َيْشِوي  َأْعَتْدنَا لِلظااِلِميَن نَارًا َأَحاَط ِبِهْم ُسَراِدقُػَها َوِإْف َيْسَتِغيُثوا يُػَغاثُوا ِبَماٍء َكاْلُمْهلِ 

]الكهف[، فنقوؿ لك: إف اهلل تبارؾ  ({47اْلُوُجوَه بِْئَس الشاَراُب َوَساَءْت ُمْرتَػَفًقا)
وتعاىل ١تا بعث رسلو وأنزؿ عليهم كتبو باألمر والنهي والفرائض والًتؾ للشرؾ وٚتيع الظلم 

ألسنة  ووعد اٞتنة من أطاعو وأوعد النار من عصاه، وأحكم ذلك كلو ووكده ُب كتبو وعلى
ْنَس ِإًلا  رسلو صلى اهلل عليهم، وقاؿ: }َوَما َخَلْقُت اْلِجنا َواْْلِ

]الذاريات[، فلما أكد ذلك األمر كلو باٟتكمة البالغة وجب أف يعلمهم ({34لِيَػْعُبُدوِف)
عز وجل أنو غَت جابر ٢تم وال قاسر على طاعة وال معصية وأهنم ٥تَتوف بعد الشرط الذي 

  تكوف ٢تم عليو حاة.اشًتط عليهم لئبل

ٌة بَػْعَد الرُُّسِل{ وتصديق ذلك قولو: [، 165]النساء: }لَِئَّلا َيُكوَف لِلنااِس َعَلى اللاِو ُحجا
وىذا ٗتيَت بعد شرط مشروط وال ٤تيص عنو وليس ىو على ما ذىبت إليو أف ٗتيَت ال 

 شرط فيو.

وقلت إنو ٬توز ُب لغة العرب أف ا١تخَت ُب الشيء ال يلزمو ذنب وال عليو تبعة، ولعمر اهلل 
ما ٬توز ذلك ُب لغة العرب وال ُب عقو٢تا وال تعارفها إال أف يكوف فيو شرط ؛ فإف العرب 

تعرؼ ُب عقو٢تا ولغاهتا أف رجبلً لو قاؿ لرجل أنا أىب لك أحد فرسي ىذين أو أحد 



لى أف ٗترج إىل البصرة وتأٌب منها برطب أزاذ ُب الشتاء، كاف ىذا التخيَت سيفّي ىذين ع
 ُب الفرسُت والسيفُت ٬توز على إنفاذ الشرط.

فأما لو قاؿ: أنا أىب لك أحد الفرسُت أو أحد السيفُت ٗتتاره ومل يذكر شرطاً ومل يشًتط 
نيف، وإ٪تا وقع اللـو عليو شيئاً مل يكن عليو ذنب فيما اختار وال تبعة وال لـو وال تع

والتعنيف وا١تطالبة على من عصى اهلل عز وجل من ٚتيع العصاة ألجل الشرط الذي شرط 
عليهم والفرائض اليت افًتضها عز وجل ووضعها وأوجب ٢تم على أدائها اٞتنة وعلى تركها 

يذر ٦تا النار باٟتكمة وا١توعظة اٟتسنة وطرح اٞترب والقهر والقسر ومعرفة كل ٔتا يأٌب وما 
 يصلحو أو يهلكو واإلقرار بالعلم.

و٦تا يعرؼ ُب تصديق حاتنا ُب التخيَت ُب لغة العرب اليت ادعيت ٞتهلك باللغة قوؿ 
 الشاعر ٮتَت قوماً ُب اٟترب أو الكف عن اٟترب فقاؿ:

 فأطلقنا ُأسارَاىْم فراحوا
  وقلنا ٍُبَّ َوعَّْزنا إليهم

 فإف شئتم فزورونا نزركم
 
  

 ُب ا١تنازؿ ُمكَرمينَا وكانوا  
 إذا أنتم بلغتم سا١تينا

 وإف شئتم فَػَقرُّوا راغمينا
 
  

فاعل ا٠تَتة إليهم إف شاءوا رجعوا إىل اٟترب والقتل واألسر، وإف شاءوا قروا ُب مواضعهم 
راغمُت، وىذا ٗتيَت ببل شرط فهذا الصحيح ُب لغة العرب أنو ٗتيَت ال شرط فيو، وأما 

 ط ا١تؤكد فهو قوؿ الشاعر:التخيَت بعد الشر 

 أقوؿ لقيٍس بعدما ]قد[ دلَْلُتوُ 
 إذا شئَت أف ٘تضي على ما شرطُتوُ 

 فهذا ٗتيَت فيو شرط مشروط.

 على ُخطَِّة الرشد اليت ال تُػَعنَّفُ   
َوقَّفُ 

ُ
 َفعْلَت وإال فالظَُّلوـُ ا١ت

 
  



اللغة، ولو عرفت وىذا شاىد لنا من لغة العرب اليت احتاات علينا هبا إذ ال تعرؼ   
اللغة مل تقل باٞترب ألف اللغة تكذب قولك وتصدؽ قولنا، كبل ىذين الشاىدين من اللغة 

 يوجب ما قلنا ويبطل ما قلت.

ٍب نقوؿ لك: وكذلك يلزمك فيما احتاات علينا فقلت إنو ٬تب علينا أف يقاؿ لنا: ىل 
، ٍب قلت: أليس إ٪تا يقع ٝتعتم اهلل خَت قوماً ٍب عنفهم إف يأخذوا ببعض ما خَتىم اهلل

 التخيَت ُب كبلـ العرب أف ا١تخَت ليس ٔتذنب إذا اختار ؟

وقولنا لك: إنا نقوؿ: معاذ اهلل وحاش هلل ما على ا١تخَت ذنب إذا اختار ما قيل لو وكاف 
ذلك التخيَت ببل شرط قبلو يلزمو فيو حاة، ولو خَتىم اهلل عز وجل فاختاروا أحد وجهُت 

عليهم ٍب عذهبم على ذلك لكاف ظا١تاً ٢تم، و٠ترج من صفة اٟتكمة  ببل شرط شرطو
 والعدؿ واٟتق ولفسد التخيَت.

ٍب نقوؿ لك: وكذلك يلزمك لنا أيضاً أف نسألك فنقوؿ لك: ىل ٝتعت أنت وأصحابك 
اجملربة ُب كبلـ العرب أف عادالً حكيماً ال ٬توز وال يظلم وال يعبث وال ٮترج فعلو من 

وماً قط بأمر ال يقدروف على بلوغو أف يبلغوه ؟ أو ىل ٬توز ١تن ىذه صفتو العقوؿ أمر ق
أف يقّدر على قـو تقديراً أو يريد منهم أف يفعلوه أو يقضيو عليهم وٮتلقو من فعلهم فإذا 
فعلوه وصاروا إىل مراد غضب عليهم وأنكر فعلهم وسخط قو٢تم وصنعهم وكادت جبالو 

اً وٝتاواتو أف تنفطر إنكاراً أف دعوا لو ولداً قّدر عليهم أف ٗتر ىداً وأرضو أف تنشق غضب
تلك الدعوى وأرادىا من فعلهم وخلقها ُب ألسنتهم وقضاىا عليهم ٍب قاؿ بعدما خلقها 

}َلَقْد َكَفَر الاِذيَن قَاُلوا ِإفا اللاَو  ُب ألسنتهم زعمت اجملربة وقضاىا عليهم وقدرىا وأرادىا:
ا يَػُقوُلوَف لََيَمسانا الاِذيَن َكَفُروا ثَاِلُث َثََّلثٍَة َومَ  ا ِمْن ِإلٍَو ِإًلا ِإلٌَو َواِحٌد َوِإْف َلْم يَػْنتَػُهوا َعما

ُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم) ( َأَفََّل يَػُتوبُوَف ِإَلى اللاِو َوَيْستَػْغِفُرونَُو َواللاُو َغُفوٌر 51ِمنػْ
 ]ا١تائدة[. ({52رَِحيٌم)

{ ما معٌت ىذه َأَفََّل يَػُتوبُوَف ِإَلى اللاِو َوَيْستَػْغِفُرونَوُ لو عز وجل: }فنقوؿ لك: أخربنا عن قو 
 اآلية؟



فبل ٕتد بداً أف تقوؿ: إف اهلل عز وجل ندهبم إىل التوبة واالستغفار وعاب عليهم التقصَت 
 ُب ذلك، وإف مل تقل ىذا كفرت بالقرآف.

 يفعلوف ؟فإذا قلت ذلك ؛ قلنا لك: أفليس قد علم أهنم ال 

 فإف قلت: بلى قد علم أهنم ال يفعلوف.

َأَفََّل يَػُتوبُوَف ِإَلى اللاِو َوَيْستَػْغِفُرونَُو َواللاُو َغُفوٌر قلنا لك: فما معٌت قولو عز وجل: }
 ٍب قاؿ ىذا القوؿ وقد علم أهنم ال يتوبوف ؟ ({52رَِحيٌم)

وؿ قواًل ليس لو معٌت فصار فإف قلت: إنو قوؿ ليس لو معٌت ؛ لزمك أف اهلل عز وجل يق
 قولو من العبث والنقص إىل مثل قوؿ أىل العبث والنقص ولزمك الكفر هبذا القوؿ.

 وإف قلت: إف لو معٌت.

قلنا لك: فما ذلك ا١تعٌت الذي المهم على ترؾ التوبة فيو وحضهم على التوبة واالستغفار 
 وا ؟من قو٢تم بأنو ثالث ثبلثة وأخربىم أنو غفور رحيم إف تاب

فبل ٕتد حاة من ٚتيع اٟتاج تلاأ إليها إال أف تقر أنو ندهبم إىل التوبة واالستغفار، وأنو 
يغفر ٢تم ذلك إف رجعوا عنو وتابوا واستغفروه، وىذا ىو اٟتق وىو قولنا، ولزمك أنك قد 

رجعت عن مذىبك، وأف علم اهلل عز وجل بكفرىم ليس ٢تم فيو حاة على اهلل عز وجل 
التوبة وأهنم يقدروف على التوبة حىت ال يعلم اهلل عز وجل منهم شركاً وال كفراً  وال عذر من

وال قوالً إنو ثالث ثبلثة ألف علم اهلل عز وجل ىو احمليط بكل شيء فما فعلوه من كفر أو 
إٯتاف فاهلل عز وجل يعلمو وفيهم االستطاعة إىل فعل ما أرادوا، لو أرادوا مل يعلم اهلل منهم 

 الكفر.

َأَفََّل يَػُتوبُوَف ِإَلى اللاِو َوَيْستَػْغِفُرونَُو َواللاُو شاىد ذلك القوي الواضح قولو عز وجل: }و 
يوجب عز وجل على نفسو كما تسمع أهنم إف رجعوا عن قو٢تم إنو  ({52َغُفوٌر رَِحيٌم)

٢تم ثالث ثبلثة أنو يغفر ذلك ٢تم، أال تراه كيف ٭تضهم على التوبة واالستغفار ومل يذكر 
 ما علم ألف علمو ليس ٔتانع ٢تم عن الوبة.



على قود  ({52َأَفََّل يَػُتوبُوَف ِإَلى اللاِو َوَيْستَػْغِفُرونَُو َواللاُو َغُفوٌر رَِحيٌم)ولو كاف قولو: }
قولكم أنو قد علم أهنم ال يؤمنوف فعلمو بذلك ىو الذي حاؿ بينهم وبُت التوبة ؛ لوجب 

من الشرط ا١تؤكد ما ليس لو حقيقة وال ٘تاـ، وىذا أقبح ما أنو مستهزئ هبم وأنو يقوؿ 
يكوف من الكفر باهلل عز وجل وأعظم الفرية عليو وأشد التكذيب لكتابو عز عن ذلك 

 وتعاىل علواً كبَتاً.

 }اْلَحْمُد لِلاِو الاِذي َأنْػَزَؿ َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوَلْم َيْجَعْل َلوُ  ٍب قاؿ اهلل سبحانو ...:
( قَػيًٍّما لِيُػْنِذَر بَْأًسا َشِديًدا ِمْن َلُدْنُو َويُػَبشٍَّر اْلُمْؤِمِنيَن الاِذيَن يَػْعَمُلوَف الصااِلَحاِت 0ِعَوَجا)

( َما 2( َويُػْنِذَر الاِذيَن قَالُوا اتاَخَذ اللاُو َوَلًدا)1( َماِكِثيَن ِفيِو أََبًدا)4َأفا َلُهْم َأْجًرا َحَسًنا)
ِو ِمْن ِعْلٍم َوًَل ِْلبَائِِهْم َكبُػَرْت َكِلَمًة َتْخُرُج ِمْن َأفْػَواِىِهْم ِإْف يَػُقوُلوَف ِإًلا  َلُهْم بِ 
]الكهف[، فاٝتع إىل ىذا ا١توضع من سورة الكهف ما فيو عليك من اٟتاج  ({3َكِذبًا)

 القواطع ُب ٚتيع ما افًتيت على اهلل عز وجل.

عض الناس مؤمنُت وبعضهم كافرين، أفبل تسمع إىل أما واحدة فرد عليك ُب قولك جعل ب
{، فنسب عمل الصاٟتات َويُػَبشٍَّر اْلُمْؤِمِنيَن الاِذيَن يَػْعَمُلوَف الصااِلَحاتِ قولو عز وجل: }

إليهم وبذلك وجب ٢تم األجر ا١تاكثوف فيو أبداً غَت ٣تبورين وال مقسورين، وال ٥تلوقة 
 أفعا٢تم.

اْلَحْمُد لِلاِو الاِذي َأنْػَزَؿ َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوَلْم فقاؿ: }ٍب وصف الكتاب الذي أنزؿ 
{ والذي ليس فيو عوج يوجب أنو ال ظلم فيو وال جور وال جرب ( قَػيًٍّما0َيْجَعْل َلُو ِعَوَجا)

على طاعة وال معصية وال خلق فعل متعبد من الناس ؛ إذاً للزمو أشد العوج والتخليط إذا 
علو وغضب من إرادتو واهنّدت ٝتاواتو وأرضو وجبالو وأمر ٔتا يعلم أف أحداً عاقب على ف

ال يقدر عليو فأي عوج أوضح من ىذا العوج ؟ أو أي جور أبُت من ىذا اٞتور ؟ وأي 
 ظلم أشد من ىذا الظلم ؟!

وال ظلم، وال  { والقيم ىو الذي ال عيب فيوقَػيًٍّما لِيُػْنِذَر بَْأًسا َشِديًدا ِمْن َلُدْنوُ ٍب قاؿ: }
تباعة ١تعتل اعتل فيو ْتاة، ولو كاف ُب كتاب اهلل عز وجل علقة أو تباعة ١تعتل اعتل فيو 



ْتاة واحدة تثبت اٞترب لو ال غَتىا لبطل كلو ؛ ألف اٟتق ال باطل فيو ٔتقياس رأس الشعرة 
ناً، وأمنع وال أقل منو وال أكثر، اٟتق أشرؼ شرفاً وأقوى دعائم وأعز سلطاناً، وأوضح برىا

أركاناً من أف يوجد فيو مدخل لداخل أو علة ١تعتل أو حاة ١تفسد ؛ كيف وىو عز وجل 
( ًَل يَْأتِيِو اْلَباِطُل ِمْن بَػْيِن َيَديِْو َوًَل ِمْن َخْلِفِو تَػْنزِيٌل ِمْن 20}َوِإناُو َلِكَتاٌب َعزِيٌز) يقوؿ:

 ]فصلت[. ({24َحِكيٍم َحِميٍد)

]الكهف[؛ فنقوؿ لك: خربنا عن ىذا  ({3يَػُقوُلوَف ِإًلا َكِذبًا) ِإفْ ٍب قاؿ عز وجل: }
 الكذب الذي عٌت اهلل ُب ىذه اآلية ؛ أاهلل الذي خلقو وأراده وقدره وقضاه ؟

 فإف قلت: نعم.

قلنا لك: فِلَم استعظم ما خلق من الكذب وأراده وقدره وقضاه وىو فعٌل فعلو ال فعُل 
أمراً تدفعنا بو، ولزمك أنو غضب من فعلو، فأخرجتو من العدؿ الكفار ؟ مل ٕتد ٢تذا القوؿ 

 واٟتكمة ألف اٟتكيم ال يعيب فعلو وال يعاقب عليو وال يغضب منو.

 وإف قلت: ىو فعلهم ؛ رجعت عن قولك، ومهما قلت لزمتك فيو الغلبة وانقطاع اٟتاة.

ره وليس ىذا وإف قلت: فعٌل من فاعلُت ؛ لزمك أنو غضب من نصف فعلو وقّبحو وأنك
 فعل حكيم.

واعلم علماً يقيناً أنو لو كاف للماربة ُب كتاب اهلل عز وجل واحدة توجب ٢تم علة 
يقهروننا هبا لبطل كلو ألنو لو كاف بعضو باطبلً يلـز ا٠تصـو فيو اٟتاة اليت ال ٬تدوف ٢تا 

لود دفعاً وبعضو حقاً مل يكن ذلك هلل عز وجل ْتاة على خلقو يوجب بتلك اٟتاة ا٠ت
ُب اٞتنة وا٠تلود ُب النار، فالقرآف مربأ من كل عيب ومن كل جرب ومن كل ظلم، ومن كل 

 تناقض واختبلؼ.

وأما ما قاؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي ومن قاؿ بقولو من اجملربة من أف اهلل عز وجل خلق 
منهم غَت ما أفعاؿ العباد وقدرىا وقضاىا وأرادىا وأنو علم أف الكفار ال يؤمنوف فلم يرد 

علم زعموا ؛ فإف ذلك القوؿ كلو الذي ادعتو اجملربة يوجب للكفار على اهلل عز وجل 



أعظم اٟتاة بأنو عذهبم ُب أمٍر حاؿ بينهم وبينو وقضاه وقدره وأراده منهم، فما يكوف 
 العدواف إف مل يكن ىذا عدواناً.

زوه لنا حىت يتميز من فعل وما الفرؽ بُت اٟتق والباطل ؟ وأين موضع كفر الكافرين ؟ مي
رب العا١تُت ؛ فإف ميز٘توه قامت على الكفار اٟتاة ووجب العذاب، وإف مل ٘تيزوه ومل 

تفردوه من فعل اهلل عز وجل فحاة الكفار قائمة واضحة على اهلل جل ثناؤه وتعاىل عما 
 قلتم علواً كبَتاً.

( 21اُلوا َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصلٍّيَن)( قَ 24}َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقَر) أال ترى كيف قاؿ ٢تم:
( وَُكناا ُنَكذٍُّب بِيَػْوـِ 23( وَُكناا َنُخوُض َمَع اْلَخاِئِضيَن)22َوَلْم َنُك نُْطِعُم اْلِمْسِكيَن)

يِن)  ]ا١تدثر[. ({25( َحتاى أَتَانَا اْلَيِقيُن)24الدٍّ

]ا١تلك[،  ({00ا ِْلَْصَحاِب الساِعيِر)}فَاْعتَػَرُفوا ِبَذنِْبِهْم َفُسْحقً  ٍب قاؿ ُب موضع آخر:
ومل يقل أىل النار على اهلل عز وجل بعد أف صاروا إليها كما قالت اجملربة: إف اهلل قدر فعلنا 

 وال قضاه علينا وال جربنا وال خلق أفعالنا.

وأما قولك ُب أزواج النيب صلى اهلل عليو، وما خَّته اهلل جل ثناؤه من إرجاء من شاء منهن 
وإيواء من شاء ؛ فذلك ٗتيَت صحيح، أي الفعلُت فعلو النيب صلوات اهلل عليو وعلى آلو مل 

 يكن عليو فيو ذنب وال تباعة ؛ ألنو ٗتيَت ببل شرط قبلو.

وٗتيَت الناس ُب الدين الذي اعتللت بو إ٪تا ىو بعد إحكاـ الشرط وبعد الوعيد الذي 
ائض على وجهها أف ذلك الوعيد الـز ٢تم، ٍب أخربىم اهلل عز وجل أهنم إف مل يأتوا بالفر 

 قاؿ ٢تم: إف شئتم اآلف فآمنوا وإف شئتم فاكفروا، فقد تقدمت إليكم عاقبة الكفار.

ْمُت ِإلَْيُكْم  وشاىد ذلك: قولو عز وجل ٢تم يـو القيامة: }ًَل َتْخَتِصُموا َلَديا َوَقْد َقدا
ُؿ اْلَقْوُؿ َلدَ 46بِاْلَوِعيِد) ـٍ لِْلَعِبيِد)( َما يُػَبدا }ِإناا  ]ؽ[، وقولو: ({47يا َوَما َأنَا ِبَظَّلا

}أََلْم َأْعَهْد ِإلَْيُكْم  [، وقولو:29]الكهف: َأْعَتْدنَا لِلظااِلِميَن نَارًا َأَحاَط ِبِهْم ُسَراِدقُػَها{
ـَ َأْف ًَل تَػْعُبُدوا الشاْيطَاَف ِإناُو َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌن) ( َوَأِف اْعُبُدوِني َىَذا ِصَراٌط 41يَابَِني َءاَد

 ]يس[. ({40ُمْسَتِقيٌم)



فنقوؿ لك: ما تقوؿ ُب ىذه اآليات ؛ ىل صدؽ اهلل جل ثناؤه فيها أنو قد تقدـ إليهم 
 بالوعيد ؟ وأنو غَت جابر ٢تم على ظلم ؟

 فإف قلت: نعم قد صدؽ.

الذي ٝتعيتو عداًل، وإنا قد قلنا لك: فأين قولك ُب ىذه ا١تسألة إنا قد قلنا معك باٞترب 
 أعطيناؾ ما عبنا عليك زعمت.

}َىَذا َعطَاُؤنَا فَاْمُنْن َأْو َأْمِسْك بِغَْيِر  وأما قولو عز وجل الذي اعتللت بو:
]ص[، فهو ٗتيَت ُب نعمة أنعمها عليو ببل شرط ُب ذلك التخيَت، وىو  ({17ِحَساٍب)

[، وليس ىذا بنظَت لقولو عز 105]البقرة: {}َيْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِو َمْن َيَشاءُ  قولو:
[، أال ترى كيف قاؿ بعد 29]الكهف: }َفَمْن َشاَء فَػْليُػْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَػْلَيْكُفْر{ وجل:

}ِإناا َأْعَتْدنَا لِلظااِلِميَن نَارًا َأَحاَط ِبِهْم ُسَراِدقُػَها َوِإْف َيْسَتِغيثُوا يُػغَاثُوا ِبَماٍء   التخيَت:
]الكهف[، أفبل ترى أيها  ({47ْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَه بِْئَس الشاَراُب َوَساَءْت ُمْرتَػَفًقا)َكاْلمُ 

{، فلم ٝتاىم ظا١تُت إف كنت ِإناا َأْعَتْدنَا لِلظااِلِميَن نَارًاا١تهلك لنفسو و١تن تبعو إىل قولو: }
ها ؟ وبأي حاة صادقاً ؟ وأين موضع ظلمهم الذي ألزمهم فيو النار احمليط هبم سرادق

 ألزمهم الشراب الذي كا١تهل يشوي الوجوه وسوء ا١ترتفق ؟

فبل بد لك أف تقوؿ: إنو فعلو منفرداً بو دوهنم ؛ فتُلزمو أنو ٝتاىم ظا١تُت ومل يظلموا، 
فتخرجو من اٟتكمة والعدؿ، وأنو أوجب ٢تم النار احمليط هبم سرادقها، وا١تاء الذي كا١تهل 

اً على غَت أمر فعلوه، فتكّذبو وتنقض قرآنو، وتُبطل حاتو، الذي يشوي الوجوه، ظلم
 وتقـو بعذر ٚتيع من عانده.

وإف قلت: بل لو بعض فعلهم، و٢تم بعضو على قولكم فعل من فاعلُت، فيصَتوف بذلك 
على قولك شركاء هلل جل ثناؤه ُب فعلو ولزمك الشرؾ ألف من قولك إنو خلق أفعا٢تم 

ٝتاىم ظا١تُت وىو شريكهم ُب ذلك الظلم الذي عابو عليهم  وقدرىا وقضاىا وأرادىا ٍب
وأعد ٢تم عليو النار وىم شركاؤه الذين أدخلهم ُب فعلو وقدره عليهم وأراده منهم وقضاه 



عليهم، وقد علم أهنم ال يقدروف على إبطاؿ قضائو وقدره ؛ ألنو حاؿ بينهم وبُت إنفاذ 
 أمره حىت ال يبطل علمو زعمت.

ؾ األكرب والكفر األعظم والتعطيل األجل والرباءة من اإلسبلـ، واليهود وىذا ىو الشر 
والنصارى وعبدة األصناـ أحسن حاالً ٦تن قاؿ هبذا القوؿ واعتقده ديناً وعّلمو الناس ودعا 

 إليو ووضع فيو الكتب بالرد على أىل العدؿ.

لعباد، وال أنو فَػَعَل وإف قلت إنك ال تقوؿ بواحد من القولُت: ال أنو منفرد بالفعل دوف ا
بعض أفعا٢تم، وال ]أنو[ حاؿ بينهم وبُت أمر دعاىم إىل دخوؿ فيو وعلم أهنم ال يفعلونو 

 ومل يرد أف يكوف منهم غَت ما يعلم.

فإف رجعت عن ىذا كلو لزمك أنك كنت مقيماً على الكفر والشرؾ متمسكاً باإلسبلـ 
بالزجاج األخضر وأنك قد أىلكت  وأنك مل تكن ٔتسلم، ولكنو من عدـ اٞتوىر ٘تّسك

 ٚتيع من أخذ بقولك وتعلم منك وداف بدينك، ورجعت إىل قولنا بالعدؿ .

وذلك أنك تقوؿ القوؿ الثابت الذي ىو اٟتق والعدؿ وىو دين اهلل عز وجل ودين 
مبلئكتو ورسلو َعَلْيهم السَّبلـ إف ذلك األمر الذي أعد اهلل عز وجل للظا١تُت من النار اليت 

أحاط هبم سرادقها وا١تاء الذي كا١تهل يشوي الوجوه ُب سوء ا١ترتفق وخلود األبد ىو ٔتا 
استحقوا واختاروا ألنفسهم واتبعوا فيو أىواءىم الذي ذكر اهلل عز وجل ُب كتابو حُت 

نْػَيا)15}فَأَماا َمْن َطَغى) يقوؿ: ( 17ْأَوى)( فَِإفا اْلَجِحيَم ِىَي اْلمَ 16( َوَءاثَػَر اْلَحَياَة الدُّ
ـَ رَبٍِّو َونَػَهى النػاْفَس َعِن اْلَهَوى) ( فَِإفا اْلَجناَة ِىَي 21َوَأماا َمْن َخاَؼ َمَقا

 ]النازعات[. ({20اْلَمْأَوى)

فإف قلت هبذا القوؿ وبرأت اهلل عز وجل من أفعاؿ عباده ودخلت ُب اإلسبلـ من ذي قبل 
  رب العا١تُت.فقد سلمت و٧توت، وبطل ما كنت عليو، واٟتمد هلل

ٍب ٬تب عليك أف تستغفر اهلل عز وجل من التعليم الذي مضى منك إىل من مات، ومن 
بقي وٝتع كتابنا ىذا فعليو التوبة واجبة وأف ُيشيع ىذا الكتاب ُب اآلفاؽ ليتوب من يقوؿ 

هبذا القوؿ الذي وضعتموه ألىل اٞترب، وإال فالنار فبل يبعد اهلل إال من ظلم وأصر على 



َقَلٍب  الكفر الواضح الذي ال شك فيو، }َوَسيَػْعَلُم الاِذيَن ظََلُموا َأيا ُمنػْ
َقِلُبوَف)  ]الشعراء[. ({445يَػنػْ

}َويَػتاِخَذ ِمْنُكْم  ٍب قاؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي: ٍب سلهم عن قوؿ اهلل عز وجل:
 [، ىل أحب اهلل أف يستشهد أحد من خلقو ؟140]آؿ عمراف: ُشَهَداَء{

 فإف قالوا: نعم.

فقل: أليس إ٪تا تكوف الشهادة بأف يُقتل الرجل ؟ أفليس قد أحب اهلل أف يقتل ألنو قد 
أحب أف يستشهد والشهادة ال تكوف إال بقتٍل من عاص ؟ أفليس قد أحب اهلل أف يكوف 
إذاً ا١تعصية ؛ ألف الشهادة ال تكوف إال ٔتعصية فقد أحب اهلل أف تكوف ا١تعصية ٦تن علم 

 نو سيعصي؟أ

 فإف قالوا: مل ٭تب اهلل أف يستشهد أحد من خلقو.

فقل: أفليس قد كره اهلل ما صنع ْتمزة بن عبدا١تطلب ومل ٭تب ما يصنع وال أف يستشهد 
أحد ٦تن كاف مع رسوؿ اهلل صلوات اهلل عليو وعلى آلو وسلم، وقد أمر اهلل ٔتا ال ٭تب 

{ َويَػتاِخَذ ِمْنُكْم ُشَهَداءَ ا ال ٭تب، وقولو: }ألنو قد أمر بالقتل وفيو الشهادة فقد أمر ٔت
 فهو ال ٭تب ما قاؿ إين متخذه ومثيبكم عليو اٞتنة.

فإف قالوا: نعم ؛ فهو تكذيب لكتاب اهلل، فأبصر مواضع ىذه ا١تسائل فإف فيها ببلغاً، 
 واٟتمد هلل.

 الجواب8

من قولو اهلل جل  قد فهمنا ما اعتللت بو قاؿ أحمد بن يحيى صلوات اهلل عليهما8
{، واعتقادؾ ُب ذلك أف اهلل عز وجل عما قلت ىو الذي َويَػتاِخَذ ِمْنُكْم ُشَهَداءَ ثناؤه: }

قتل الشهداء وسفك دماءىم وأراد ذلك من ا١تشركُت وقدره عليهم وخلق فعلهم با١تؤمنُت 
نبيو صلى اهلل  وقضاه على الفريقُت ٚتيعاً فقتَل أولياءه وأىل طاعتو وعبادتو و٤تبتو وأنصار

عليو بأيدي أعدائو ا١تخالفُت لو وا١تشركُت بو واحملاربُت لو ولنبيو صلى اهلل عليو و١تن وااله 
 وواىل رسولو من ا١تؤمنُت.



وىذا القوؿ يوجب عليك أف حسن نظره ورضاه و٤تبتو وإرادتو لظفر ا١تشركُت بأوليائو وأىل 
ورضوانو، فلم يفعل ا١تشركوف من قتل طاعتو وقتل ٛتزة بن عبدا١تطلب رٛتة اهلل عليو 

ا١تؤمنُت على قولك إال ما أراد اهلل عز وجل من قتلهم ألىل طاعتو وأنصاره وأوليائو 
وصفوتو، فذلك قولكم أيها اجملربة وعليو وضعت حاتك ىذه علينا ُب اٗتاذه الشهداء من 

 من ا١تشركُت زعمت.ا١تؤمنُت وأنو ىو الذي أراد قتلهم وقضاه عليهم، وأراد كوف ا١تعصية 

و٨تن نقوؿ لك: إف إرادة اهلل عز وجل ُب قتل ا١تؤمنُت على قولك موافقة إلرادة إبليس 
اللعُت ُب قتل ا١تؤمنُت ألف إبليس أراد أف يُقتل األنبياء وا١تؤمنوف وأف تكوف الغلبة والظفر 

ة على أعدائو للمشركُت ألهنم أولياؤه وأىل طاعتو، فأراد إبليس أف تكوف الدائرة واٟتسر 
ا١تؤمنُت ألهنم أبغض الفريقُت إليو، وكذلك إرادة اهلل زعمتم ]و[ ُب حاتكم ىذه علينا أف 
إبليس أحسن نظراً ألىل طاعتو من اهلل عز وجل ألىل طاعتو ؛ ألف إبليس يريد أف يكوف 

ئهم الظفر للمشركُت على ا١تؤمنُت، وإف اهلل عز وجل عما قلتم أراد قتل ا١تؤمنُت وسفك دما
 وظهور ا١تشركُت عليهم وظفرىم هبم، وأف يعصيو ا١تشركوف ُب قتلهم.

فبُْتَ إرادة اهلل عز وجل ُب أوليائو وأىل طاعتو وأنبيائو واألئمة من عباده من زواؿ األقداـ 
وظهور األعداء وبُْت إرادة إبليس ُب ثبات أقداـ أوليائو وظهورىم على حزب اهلل عز وجل 

ؽ عظيم، وىذا الـز لكم وفيو خروجكم من اإلسبلـ، أو الرجوع إىل وغلبتهم للمؤمنُت فر 
 التوبة.

وإف إرادة إبليس قد وافقت إرادة اهلل زعمتم ُب قتل الشهداء، وإف رسوؿ اهلل ٤تمداً 
ا١تصطفى صلى اهلل عليو ٥تالفٌة إرادتو إلرادة اهلل ُب قتل الشهداء ألف النيب صلى اهلل عليو 

وغمو قتلو وبلغ منو وأوجع قلبو ومن قتل معو من ا١تهاجرين قد أحب بقاء عمو ٛتزة 
 واألنصار رضواف اهلل عليهم ٚتيعاً، وغمو أيضاً وبلغ منو ظفر ا١تشركُت بو وبأصحابو.

إال أف تقوؿ إف النيب صلى اهلل عليو كاف شامتاً فرحاً بقتل الشهداء فيوافق إبليس ُب فرحو 
 عز وجل أراد قتلو، وأف يعصيو ا١تشركوف ُب ذلك، بقتلهم ومشاتتو عليهم كما زعمت أف اهلل

فاتفقت إرادة اهلل عز وجل وإرادة نبيو صلى اهلل عليو وإرادة إبليس لعنو اهلل، ٚتيعاً ُب قتل 



الشهداء والرضى بو واحملبة لزوا٢تم من الدنيا وراحة ا١تشركُت منهم واختبلؿ موضعهم ُب 
اهلل عليو، فبل لـو على إبليس ١توافقتو إلرادة  اإلسبلـ وظهور ا١تشركُت على الرسوؿ صلى

اهلل وإرادة رسولو على قود قولكم، وىذا أعمى العمى وأكفر الكفر ؛ ألف الصحيح ُب 
إرادة إبليس ا١تخالفة هلل ولرسولو ُب أف اهلل ورسولو مل يريدا ومل ٭تبا قتل ا١تؤمنُت، وأف إبليس 

 أراد قتلهم وظهور ا١تشركُت عليهم.

لك يا عبداهلل بن يزيد البغداذي: أخربنا ىل كانت العرب أىل اللغة والكبلـ  ٍب نقوؿ
الصحيح والفصاحة عند فصل ا٠تطاب الذي خاطب اهلل عز وجل ٤تمداً صلى اهلل عليو 

[، فهل  4]إبراىيم: }َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍؿ ِإًلا بِِلَساِف قَػْوِمِو لُِيبَػيٍَّن َلُهْم{ بلغتهم وقاؿ:
نت العرب والنيب صلى اهلل عليو وأصحابو من ا١تهاجرين واألنصار رٛتة اهلل عليهم كا

يسموف ٛتزة بن عبدا١تطلب رضي اهلل عنو سيد الشهداء قبل أف يقتلو ا١تشركوف ُب يـو 
 أحد ؟

 فإف قلت: نعم.

أكذبك ٚتيع أىل اإلسبلـ، وعلموا أنك قلت غَت اٟتق، وشهدوا لنا عليك ٚتيعاً بأنك 
 افًتيت الباطل وما ال يُعرؼ ُب اإلسبلـ.

وإف قلت: إف النيب صلى اهلل عليو، وأصحابو من ا١تهاجرين واألنصار والتابعُت بإحساف إ٪تا 
ٝتوا ٛتزة رضواف اهلل عليو سيد الشهداء بعدما استشهد ُب يـو أحد ىو وأصحابو ؛ لزمك 

ف ال أنو سلط عليهم أعداءه أف اهلل عز وجل إ٪تا اٗتذ الشهداء بعدما قتلهم ا١تشركو 
ا١تشركُت حىت قتلوىم وأدخلوا بقتلهم الوىن على نبيو صلى اهلل عليو عز عن ذلك الواحد 

القهار العدؿ الذي ال ٬توز وال يقضي بالفساد وال يرضى ألوليائو وأىل طاعتو إال 
، وأف بالسبلمة من األعداء ٗتيَتاً، والطاعة وقلة ا١تخالفة والكف عنهم وحقن دمائهم

تكوف ٢تم العافية والغلبة والظهور والرئاسة، ىذه إرادة اهلل عز وجل ُب أىل طاعتو وأىل 
واليتو و٤تبتو وأنصار دينو وىو عز وجل الذي حـر دماءىم غاية التحرًن وأكد ُب قتلهم 

 غاية التأكيد.



ُمْؤِمًنا ُمتَػَعمًٍّدا }َوَمْن يَػْقُتْل  وىذا القرآف أكرب شاىد لنا، وأفلج حايج، قاؿ اهلل عز وجل:
َفَجَزاُؤُه َجَهناُم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اللاُو َعَلْيِو َولََعَنُو َوَأَعدا َلُو َعَذابًا 

]النساء[، فبلغنا أف عبداهلل بن العباس رٛتة اهلل عليو قاؿ: ١تا نزلت ىذه  ({71َعِظيًما)
}َوًَل تَػْقتُػُلوا النػاْفَس  مع قولو عز وجل:اآلية ما كاد اهلل عز وجل أف يقلع عنو يعٍت القاتل 

ـَ اللاُو ِإًلا بِاْلَحقٍّ َوَمْن قُِتَل َمْظُلوًما فَػَقْد َجَعْلَنا ِلَولِيٍِّو ُسْلطَانًا{ [، 33]اإلسراء: الاِتي َحرا
 فسماه مظلوماً وجعل لوليو اٟتكم واٟتاة.

اً من ٚتيع األسباب كلها مل يسم ولو كاف اهلل عز وجل ُب قتل ا١تؤمنُت سّبب سبباً واحد
ا١تقتوؿ مظلوماً فيكوف اهلل عز وجل قد دخل ُب ذلك الظلم وعاب ما فعل وزرى فيما هنى 

عن فعلو، عز وجل عن ذلك العدؿ الذي ال ٬تور وال يفعل إال اٟتكمة، وال يريد الباطل 
وال يُظفر عليهم  وال يقضي بالفساد، وال ٮتلق الكفر، وال يقتل األولياء بأيدي األعداء،

األشقياء، وال يعذب على ما صنع، وال يؤاخذ ٔتا قدر، وال يعيب ما خلق وال يضطر إىل 
ما علم، وال يوجب النار على أمر ىو فعلو، وال يغضب ٦تا أدخل فيو وٛتل عليو وقّدره، 

قدوس قدوس رب ا١تبلئكة والروح، كذب العادلوف باهلل وضلوا ضبلالً بعيداً، وخسروا 
 اناً مبيناً.خسر 

}َمْن قَػَتَل نَػْفًسا بِغَْيِر نَػْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اْْلَْرِض َفَكأَناَما قَػَتَل النااَس  ٍب قاؿ عز وجل:
[، أفهذا أيها ا١تهلك لنفسو 32]ا١تائدة: َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَىا َفَكأَناَما َأْحَيا النااَس َجِميًعا{

}قَاتَػَلُهُم اللاُو َأناى  قتل أوليائو بأيدي أعدائو، وا١تفًتي على خالقو قوؿ من أراد
 ]التوبة[. ({11يُػْؤَفُكوَف)

فاٗتاذ اهلل للشهداء إ٪تا ىو بعد قتلهم ال قبلو جزاًء ٔتا نا٢تم ُب جنبو وتشريفاً ٢تم وتفضيبلً 
 ٔتا وفوا بو من الشراء الذي باعوا فيو أنفسهم وأموا٢تم رٛتة اهلل عليهم ورضوانو.

ا اٗتذ اهلل جل ثناؤه شهداء من ا١تؤمنُت ١تا قُتلوا ُب سبيلو ٣تاىدين للكفار ناصرين وإ٪ت
للحق دافعُت عن الرسوؿ صلى اهلل عليو وعلى آلو راغبُت ُب الثواب مستبشرين بالبيع 

َأفا َلُهُم اْلَجناَة }ِإفا اللاَو اْشتَػَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َأنْػُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهْم بِ  الذي قاؿ اهلل عز وجل:



ْنِجيِل  يُػَقاتُِلوَف ِفي َسِبيِل اللاِو فَػيَػْقتُػُلوَف َويُػْقتَػُلوَف َوْعًدا َعَلْيِو َحقًّا ِفي التػاْورَاِة َواْْلِ
ُىَو اْلَفْوُز  َواْلُقْرَءاِف َوَمْن َأْوَفى بَِعْهِدِه ِمَن اللاِو فَاْسَتْبِشُروا بِبَػْيِعُكُم الاِذي بَايَػْعُتْم بِِو َوَذِلكَ 

 ]التوبة[. ({000اْلَعِظيُم)

فأخربىم عز وجل أف ٢تم اٞتنة وا١تلك الذي ال يزوؿ على أف يقاتلوا دوف اإلسبلـ أعداء 
اهلل ا١تشركُت فمن قتلوه صار بقتلهم لو إىل النار والعذاب ا١تقيم، ومن قتلهم فقد استحق 

ٔتا عصوا اهلل ورسولو وكذبو٫تا واتبعوا من اهلل عز وجل ا٠تلود ُب نار جهنم األبد األبيد 
أىواءىم ُب ذلك وجعلوا ُب قلوهبم اٟتمية ٛتية اٞتاىلية ؛ إذ مل ٭تملهم اهلل عز وجل على 

قتل أوليائو ومل يرده منهم ومل يقضو عليهم ومل يقّدره من فعلهم ومل ٮتلقو فيهم؛ بل قاؿ جل 
}يُرِيُد اللاُو لُِيبَػيٍَّن َلُكْم َويَػْهِدَيُكْم ُسَنَن  اؿ:[، وق17]العنكبوت:}َوَتْخُلُقوَف ِإْفًكا{ ثناؤه:

( َواللاُو يُرِيُد َأْف يَػُتوَب َعَلْيُكْم 44الاِذيَن ِمْن قَػْبِلُكْم َويَػُتوَب َعَلْيُكْم َواللاُو َعِليٌم َحِكيٌم)
 ]النساء[. ({45ا)َويُرِيُد الاِذيَن يَػتاِبُعوَف الشاَهَواِت َأْف َتِميُلوا َمْيًَّل َعِظيمً 

فأخربنا عز وجل كيف إرادتو، وكيف العدؿ فيها، وأخربنا كيف إرادة أعدائو واٞتور فيها 
[، وليس براءتو إال من فعلهم، 3]التوبة: }َأفا اللاَو بَِريٌء ِمَن اْلُمْشرِِكيَن َوَرُسولُُو{ مع قولو:

 وقد فسرناه ُب صدر كتابنا ىذا.

شهداء بعد قتلهم ال قبلو، أي ٝتاىم وحكم ٢تم أهنم شهداء  فاهلل عز وجل إ٪تا اٗتذىم
ٕتب ٢تم اٞتنة ؛ فأما أف يكوف جرباً وقسراً، أو أراد من أعدائو ا١تشركُت قتل أوليائو ا١تؤمنُت 

 ؛ فحاشاه وتقدس عما قلتم.

َتُكوَف }َوقَاتُِلوُىْم َحتاى ًَل  والدليل على ذلك واٟتاة لنا القاطعة فيو قولو تبارؾ وتعاىل:
يُن ُكلُُّو لِلاِو{ َنٌة َوَيُكوَف الدٍّ [، فأوجب قتل ا١تشركُت حىت ال يبقى على 39]األنفاؿ: ِفتػْ

وجو األرض مشرؾ وال فتنة ويكوف الدين كلو هلل عز وجل وال يبقى دين من ٚتيع األدياف  
ليل وأبُت كلها الباطلة ُب أرضو وأراد أف يبقى دينو الذي ارتضاه لنفسو وُب ىذا أكرب الد

اٟتاة على أنو مل يرد قتل أوليائو وال ظفر ا١تشركُت هبم ألنو لو أراد قتل أوليائو فبمن إذاً 
يُن ُكلُُّو لِلاِو{يقتل أنبياؤه أعداءه } َنٌة َوَيُكوَف الدٍّ  ؟ َحتاى ًَل َتُكوَف ِفتػْ



على وجو  فيلزمك أنو إذا مل تكن فتنة وكاف الدين كلو هلل عز وجل على ما فرض مل يبق
األرض فتنة وال مشرؾ يقتل ا١تؤمنُت وعباد اهلل الصاٟتُت، فهذا يوجب عليك أنك قد 

أبطلت وأخطأت ُب قولك إنو عز وجل أراد قتل أوليائو ألنو لو أراد قتلهم مل يُفِن عنهم 
أعداءىم بالقتاؿ الذي افرتض على النيب صلى اهلل عليو وا١تؤمنُت ٗتيَتاً ال جرباً حىت تكوف 

م العافية وا١تلك والسبلمة من القتل وُب ىذا كفاية ١تن عقل وأراد اٟتق، وتاب عن الفرية ٢ت
 على اهلل جل ثناؤه.

وإف قلت: إف اهلل عز وجل مل يرد قتل أوليائو من ا١تؤمنُت، ومل يقضو على ا١تشركُت ؛ 
ىذه رجعت عن قولك وصرت إىل قولنا بالعدؿ، وذلك ىو اٟتق، وال نعلم لك ٥ترجاً من 

اٟتاج، وفيها بطبلف حاتك ُب قولك: إف اهلل عز وجل اٗتذ الشهداء بإرادتو ١تعصية 
األعداء، وىذا أعظم الفرية على اهلل جل ثناؤه مع آيات كثَتة تشهد لنا عليك مثل قولو 

ٍة َوِمْن رِبَاِط اْلَخْيِل تُػْرِىُبوفَ  عز وجل: ِبِو َعُدوا اللاِو  }َوَأِعدُّوا َلُهْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُػوا
[، وُب ىذه اآلية حاة عليك أيضاً ُب أف االستطاعة قبل الفعل 60]األنفاؿ: َوَعُدواُكْم{

ألف إعداد القوة ورباط ا٠تيل إ٪تا يكوف قبل القتاؿ ال مع القتاؿ وىذا يبطل قولكم إف 
 االستطاعة مع الفعل ال قبلو.

وإرادتو لفنائهم وبقاء ا١تؤمنُت من بعدىم  وقولو عز وجل ُب التحريض على قتاؿ ا١تشركُت
}ًَل ُتَكلاُف ِإًلا نَػْفَسَك َوَحرٍِّض اْلُمْؤِمِنيَن َعَسى اللاُو َأْف َيُكفا بَْأَس الاِذيَن   وسبلمتهم:

َحْيُث  }فَاقْػتُػُلوا اْلُمْشرِِكينَ  ]النساء[، وقولو: ({62َكَفُروا َواللاُو َأَشدُّ بَْأًسا َوَأَشدُّ تَػْنِكيًَّل)
َوَجْدُتُموُىْم َوُخُذوُىْم َواْحُصُروُىْم َواقْػُعُدوا َلُهْم ُكلا َمْرَصٍد فَِإْف تَابُوا َوَأقَاُموا الصاََّلَة 

[، كل ذلك يدؿ على أنو يريد قتل ا١تشركُت 5]التوبة: َوَءاتَػُوا الزاَكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم{
لكاذبة على اهلل عز وجل إنو أراد قتل الشهداء وحقن دماء ا١تؤمنُت ال ما قالت اجملربة ا

 واألولياء، وظفر ا١تشركُت والكفار واألعداء.



فإف كاف اهلل عز وجل أراد قتل ٛتزة بن عبدا١تطلب رضواف اهلل عليو ورٛتتو يـو أحد، وأراد 
قتل أيب جهل بن ىشاـ لعنة اهلل عليو وغضبو يـو بدر ؛ فما الفرؽ بُت اإلرادتُت ؟ وما 

 صل بُت اٟتكمُت ؟ وأين اٟتق والعدؿ ُب ىذين ا١تعنيُت ؟الف

فاهلل زعمتم أراد قتل ٛتزة بن عبدا١تطلب وٝتاه مطيعاً وحكم لو باٞتنة، وأراد قتل أيب جهل 
بن ىشاـ وٝتاه عاصياً وحكم عليو بالنار ؛ ألنكم زعمتم أف اهلل عز وجل أراد أف يكوف 

 تحقاؽ من واحد من الفريقُت زعمتم.بعض ا٠تلق مؤمنُت وبعضهم كافرين ببل اس

]التحرًن[،  ({5}ًَل تَػْعَتِذُروا اْليَػْوـَ ِإناَما ُتْجَزْوَف َما ُكْنُتْم تَػْعَمُلوَف) ٍب قاؿ ُب كتابو للكفار:
 و٭تك فأخربنا ماذا عملوا ؟! وإ٪تا بإرادة اهلل قتلوا وبإرادتو دخلوا النار!! جل اهلل عما قلتم.

( 2}َوالاِذيَن قُِتُلوا ِفي َسِبيِل اللاِو فَػَلْن ُيِضلا َأْعَماَلُهْم) اؿ:ٍب وصف ا١تؤمنُت، فق
]٤تمد[، وىو زعمتم  ({4( َويُْدِخُلُهُم اْلَجناَة َعرافَػَها َلُهْم)3َسيَػْهِديِهْم َوُيْصِلُح بَاَلُهْم)

ولكم ألنو الذي أراد قتلهم وبإرادتو قتلوا وبإرادتو دخلوا اٞتنة ال بعمل زعمتم ُب قود ق
زعمتم جعل بعضهم مؤمنُت وبعضهم كافرين، ٍب قاؿ ٢تؤالء: جزاء ٔتا كنتم تعملوف، 

و٢تؤالء: جزاء ٔتا كنتم تعملوف، ومل يقل ما قالت اجملربة من أف ذلك اٞتزاء كلو كاف بإرادتو 
 ال باستحقاؽ، وكاف من فعل الفريقُت وال أنو دخل فيو ٔتقياس ذرة فما دوهنا.

ا ا١تفًتي أف البهائم لو علمت واحُتّج عليها بدوف ىذه اٟتاج ىل كانت أفَػًَتى أيه
تستايز أف تقوؿ مثل قوؿ اجملربة ا١تفًتية على اهلل الزور والبهتاف، وىؤالء اجملربة ا١تفًتوف على 
اهلل جل ثناؤه يسمعوف القرآف يتلى عليهم ُب كل يـو و٭تتج بو أىل العدؿ ُب رد دعواىم، 

 وف ويستكربوف على اٞتهل والتعامي عن اٟتق.وىم مع ذلك ُيصر 

وليس من سورة إال وفيها العدؿ شاىد على من خالفو، ولو كاف ُب القرآف آية واحدة 
توجب ٢تم علينا حاة أو تقطع لنا مقالة ال نقدر ٢تا على جواب لفسد ٚتيع العدؿ ومل 

وقلدوا كرباءىم ما غّروىم  تقم ألىلو حاة، وإ٪تا تعلقوا بآيات متشاهبات مل يعرفوا معانيها،
بو ُب تأويلها مع جهلهم باللغة العربية وتصرفها ُب القرآف وجهلوا التأويل ا١توروث عن أىل 

بيت النبوة َعَلْيهم السَّبلـ وأبغضوا اٟتق وأىلو ونصبوا ٢تم العداوة وتعاموا عن قولو عز 



َس َأْىَل اْلبَػْيِت َويَُطهٍّرَُكْم }ِإناَما يُرِيُد اللاُو لُِيْذِىَب َعْنُكُم الرٍّجْ  وجل:
]األحزاب[، وا١تطهَّر من الرجس ال يكوف ُب دينو زلل، وال ُب قولو ميل،  ({11َتْطِهيًرا)

 وال ُب تأويلو للقرآف خطل.

فلم يكن عز وجل ليطهر من يكذب عليو ويكوف من عانده أوىل باٟتق منو وىو عز وجل 
أىل بيت النبوة يقولوف عليو باٞترب والتشبيو و]بغَت[ أعلم با١تفسد من ا١تصلح، ولو علم أف 

األمر الذي زعم من خالفهم أهنم فيو ٥تطئوف من قو٢تم بالعدؿ والتوحيد، وإثبات الوعد 
والوعيد واإلمامة ما أذىب اهلل عز وجل الرجس عمن يعلم أنو يكذب عليو ويعتقد غَت 

لم أف ُب األمة من ىو أبصر منهم دينو الذي ارتضاه، وإذاً مل يطهرىم تطهَتاً وىو يع
بالدين وأقـو باٟتق وأقوؿ عليو بالعدؿ والتوحيد والتصديق، ٍب يصطفي أىل البيت دوهنم 

 و٬تعل إليهم الرئاسة والسياسة وىو يعلم أف ُب أمة ٤تمد صلى اهلل عليو من ىو خَت منهم.

الرجس منهم،  ٍب طهرىم وأذىب عنهم الرجس وُب األرض من ىو أحق بالتطهَت وإذىاب
وليس ىذه صفة حكيم وال حسن الفعل وال مفضل ألىل الفضل وال معرؼ بقدر 

}َوًَل ُنِضيُع َأْجَر  مستحق وال مبُت لو على من ىو دونو، وىو الذي قاؿ عز وجل:
}َورَبَُّك َيْخُلُق َما َيَشاُء َوَيْخَتاُر َما َكاَف َلُهُم  ]يوسف[، وقاؿ: ({34اْلُمْحِسِنيَن)

َءاَمُنوا بِاْلَقْوِؿ الثااِبِت ِفي اْلَحَياِة  }يُػثَبٍُّت اللاُو الاِذينَ  [، وقاؿ:68]القصص: يَػَرُة{اْلخِ 
نْػَيا َوِفي اْْلِخَرِة َوُيِضلُّ اللاُو الظااِلِميَن{ [، أي ٝتاىم ضبلالً بفعلهم 27]إبراىيم: الدُّ
الاِذيَن يَػْعَلُموَف َوالاِذيَن ًَل  }َىْل َيْسَتِوي وظلمهم ال أنو أضلهم جرباً وقسراً، وقاؿ:

 [.9]الزمر: يَػْعَلُموَف{

فالواجب عليو عز وجل إذا كاف ا٠تلق ال يستووف عنده أف جعل التطهرة وإذىاب الرجس 
للفرقة اليت ىي أقـو بدينو وأعرؼ ْتقو وأقـو بطاعتو وأعلم بكتابو وأحكم بسنتو، وأقـو 

أوىل أف تثبت بالقوؿ الثابت ُب اٟتياة الدنيا قبل بعدلو وتوحيده وإثبات وعده ووعيده و 
 اآلخرة.



فلما علمنا أف ربنا عز وجل قد طّهر أىل بيت نبينا صلى اهلل عليو ُب كتابو وأذىب عنهم 
الرجس وذلك للسابقُت منهم با٠تَتات دوف غَتىم علمنا أهنم أىل اٟتق وأىل العلم 

وأف من خالفهم ىو ا١تبطل ا٢تالك ألف اهلل بالدين والَقَومة بالكتاب واٟتكاـ على الناس 
عز وجل أكـر وأعدؿ وأحكم من أف يذىب الرجس ويطهر من الدرف والعيوب من 

 يكذب عليو وٮتالف كتابو ورسولو صلى اهلل عليو، ويدع القـو الذين ىم أقـو بدينو منهم.

ـ ا١تطهرين ُب فقد صح وثبت واٟتمد هلل أف اٟتق والدين الصحيح وا١تذىب ا١ترضي مع القو 
ْذَىب عنهم الرجس، وأف الباطل والضبلؿ واٞترب والتشبيو وا٠تطأ والفساد مع 

ُ
القرآف ا١ت

القـو الذين عاندوىم ومل يُطهَُّروا ُب القرآف، ومل يُذَىب عنهم الرجس ؛ فوجب أف اٟتق 
احملق مع القـو الذين أذىب اهلل عنهم الرجس وطهرىم تطهَتاً، ومن قاؿ بقو٢تم على 

اٟتقيقة ؛ ألف اهلل عز وجل ال يغلط وال ٮتطئ وال ٬تور، وال يضع الصفوة ُب غَت أىلها وال 
يعطي اٟتاج القاىرة من يكذب عليو، كما ال ٬توز أف يعطي اهلل عز وجل ا١تعازات من 

يكذب عليو ٦تن يدعي النبوة وليس بنيب، ويدعي لو العواـ وجهاؿ الناس ذلك مثل ما 
َت الذي سأؿ اهلل ُب زعمهم فأرسل معو النيل يسَت إذا سار ويقف إذا ادعوا لفرعوف من ا٠ت

 وقف.

ولو جاز أف يكوف ىذا حقاً مل يكن بُت معازة فرعوف وبُت معازة موسى َعَلْيو السَّبلـ 
فرؽ ٕتب بو نبوة موسى صلوات اهلل عليو من إلقائو العصا وفلق البحر وغَت ذلك من 

 اآليات.

هلل بن عمر أكـر اهلل وجهك ػ أعٍت ولينا عبداهلل بن عمر أكرمو اهلل فافهم ىذا أنت يا عبدا
ػ، واعلم يا أبا ٤تمد أكرمك اهلل أف القـو إ٪تا وجهوا إليك بكتاب عبداهلل بن يزيد 

البغداذي ليوقفوؾ أف معهم اٟتاج ُب إثبات اٞترب ما ال يقدر لو أحد على نقض وال رد 
كتابو ما فيو الشفاء لكل مسلم، وا١تعرفة بكذب   جواب، فقد أتاؾ من حاج اهلل وتصديق

من كذب على اهلل عز وجل وافًتى عليو وتأوؿ كتابو على الكفر بو واإلٟتاد ُب صفتو 



وإقامتو لعذر ا١تشركُت وٚتيع العاصُت، وإسناد كل ظلم وجور وفاحشة وفساد إىل رب 
 العا١تُت، عز عن ذلك أكـر األكرمُت.

لك وعّلمو ا١تسلمُت وأشهره فيما ِقَبلك ليعرؼ الناس اٟتق من فأنعم النظر فيما رٝتنا 
الباطل واحملق من الكاذب إذ ال يسع غَت ذلك، وحرّج على من وصل إليو كتابنا ىذا  

 ]الفتح[. ({46}وََكَفى بِاللاِو َشِهيًدا) كتمانَو حىت يبينو للناس،

}َوَجَعْلَنا قُػُلوبَػُهْم  سبحانو:ٍب قاؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي: ٍب سلهم عن قوؿ اهلل 
 [، أليس قد جعلها قاسية ؟13]ا١تائدة: قَاِسَيًة{

فإف قالوا: نعم ؛ فقد أعطوؾ بأف اهلل جعل بعض قلوب العباد قاسية ؛ فسلهم عند ذلك 
 فقل: خربونا عمن جعل اهلل قلبو قاسياً أيكلفو اإلٯتاف وقد جعل قلبو قاسياً ؟

 وؾ ما عابوا عليك من العدؿ.فإف قالوا: نعم ؛ فقد أعط

وإف قالوا: مل ٬تعلها اهلل قاسية ؛ فقد تركوا الكتاب ؛ فسلهم: أرأيتم قولو: جعلنا، ىل أنزؿ 
 اهلل ىذا ؟

 {.َجَعْلَنا قُػُلوبَػُهْم قَاِسَيةً فإف قالوا: بلى، فقل: فإنو قاؿ: }

ْقِضِهْم ِميثَاقَػُهْم َلَعنااُىْم }فَِبَما نػَ  فإف قالوا: إ٪تا عٌت بذلك جعلها قاسية بالنقض ألنو قاؿ:
 [.13]ا١تائدة: َوَجَعْلَنا قُػُلوبَػُهْم قَاِسَيًة{

فقل ٢تم عند ذلك: إنا ال نبايل على أي الوجهُت جعلتم كبلمكم ألنو عندنا لنا فيو حاة 
فبل نبايل قلتم الطبع قبل النقض أو بعده، أخربونا اآلف إذ زعمتم أنو طبع بعد النقض 

من طبع اهلل على قلبو فبل يؤاخذه ٔتعصية وأف اهلل ال يفعل ذلك إال بعد النقض وزعمتم أف 
 ألف من وصف أف اهلل يطبع ٍب يكلف فقد وصف اهلل باٞتور.

أخربونا اآلف إذ أقررًب بأنو قد طبع بعد النقض ؛ أكلفهم اإلٯتاف من بعدما طبع على 
 كفار أليسوا ناقضُت؟قلوهبم ؟ فسلهم عند ذلك عن اليهود والنصارى وٚتيع ال

 فإف قالوا: بلى.

 فقل: أفليس قد طبع اهلل على قلوهبم ؟



 فإف قالوا: نعم.

قل: أفليسوا مكلفُت اليـو اإلٯتاف، وال يؤاخذىم اهلل بكفرىم باهلل اليـو بعد الطبع، فقد 
 يطبع اهلل على قلوب قـو ٍب يكلفهم اإلٯتاف ؟

 قولنا أجبناىم إليو. فإف قالوا: نعم، فقد يفعل اهلل ذلك ؛ فهذا

ٍب سلهم: أليس قد تزعموف أف من قاؿ: إف اهلل قد كلف العباد ما ال طاقة ٢تم بو فقد 
 وصف اهلل بأنو يظلم العباد ؟

 فإف قالوا: نعم.

ْلَنا َما ًَل طَاَقَة لََنا بِِو{ فقل: أفليس ا١تؤمنوف حُت قالوا: [، 286]البقرة: }رَبػاَنا َوًَل ُتَحمٍّ
 لوا: ربنا ال تظلمنا ؟أليس قد قا

فإف قالوا: نعم ؛ فقل: أفليس ا١تؤمنوف قد كانوا يسألوف اهلل أف ال يظلمهم ؟ وأخربونا عمن 
 سأؿ اهلل أف ال يظلمو أعرؼ اهلل أـ ال ؟

فإف قالوا: نعم إنو يعرؼ اهلل ؛ فقل: أفليس يعرؼ اهلل من ال يدري لعل اهلل سيظلمو ؛ 
 فإهنم لن يعطوؾ ىذا.

ا: إهنم إ٪تا فعلوا ذلك ألهنم قد علموا أف اهلل قد كلف قوماً ما ال طاقة ٢تم بو ُب وإف قالو 
 غَت ظلم من اهلل ٢تم، فسألوا اهلل أف ال ٭تملهم ؛ فذلك العدؿ قد أقروا بو.

 الجواب8

}َوَجَعْلَنا  وسألت عن قوؿ اهلل عز وجل: قاؿ أحمد بن يحيى صلوات اهلل عليهما8
[، ونسيت العدؿ ُب ذلك ووقع عندؾ ُب اعتقادؾ أف اهلل 13]ا١تائدة: {قُػُلوبَػُهْم قَاِسَيةً 

تبارؾ وتعاىل العدؿ الذي ال ٬تور وال يُقّسي قلوب العباد عن طاعتو وال الدخوؿ ُب دينو 
]قد أقسى قلوهبم[، لو كاف ذلك فعلو عز وجل ١تا افًتض عليهم اإلسبلـ، وال االقتداء 

ز ُب عدلو وال حكمتو، وال نفي اٞتور والظلم عن نفسو ٔتحمد عليو أفضل السبلـ، وال جا
[، وىو الذي أقساىا وحاؿ 22]الزمر: }فَػَوْيٌل لِْلَقاِسَيِة قُػُلوبُػُهْم ِمْن ِذْكِر اللاِو{ أف يقوؿ:

 بينها وبُت الطاعة بالطاعة بتلك القساوة اٟتائلة بينهم وبُت ا٢تدى.



لنبيو صلى اهلل عليو معٌت ُب ٣تيئو إليهم ولو أنو عز وجل الذي أقساىا مل يكن إلرسالو 
]آؿ  }فَاتاِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللاُو َويَػْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم{ ليثبت عليهم اٟتاة فيقوؿ ٢تم:

[، فقد أرسلٍت اهلل عز وجل إليكم ألف تدعوا قساوة القلوب وترجعوا إىل اإلٯتاف 31عمراف:
 باهلل واإلقرار بأين رسوؿ اهلل.

فإ٪تا ذلك ٔتا حكاه اهلل عنهم ُب أوؿ اآلية  }َوَجَعْلَنا قُػُلوبَػُهْم قَاِسَيًة{ إ٪تا ا١تعٌت ُب قولو:و 
}فَِبَما نَػْقِضِهْم ِميثَاقَػُهْم لََعنااُىْم َوَجَعْلَنا قُػُلوبَػُهْم قَاِسَيًة ُيَحرٍُّفوَف اْلَكِلَم َعْن  فقاؿ:

ُهْم{َمَواِضِعِو َوَنُسوا َحظًّا ِمماا ذُكٍُّرو  [، 13]ا١تائدة: ا ِبِو َوًَل تَػَزاُؿ َتطاِلُع َعَلى َخائَِنٍة ِمنػْ
فبهذه الوجوه الثبلثة حكم على قلوهبم بالقساوة وٝتاىم قساة القلوب بفعلهم، ال أنو 

أقسى قلوهبم، وإ٪تا نقضوا عهدىم وكفروا بآيات رهبم وحرفوا القوؿ عن مواضعو، وال يزاؿ 
ع على خائنة منهم، فهذا الذي بو قامت عليهم اٟتاة، ومل تقم الرسوؿ صلى اهلل عليو يطل

 على اهلل جل ثناؤه ٢تم حاة.

وإ٪تا ٝتاىم عز وجل قساة القلوب تسمية ال أنو جربىا على القساوة جرباً، فالذي أراد من 
ذلك عز وجل من اٞتعل الذي غلطتم فيو جعل اٟتكم والتسمية ال جعل اٞترب وذلك 

، تقوؿ العرب: ضللٍت فبلف أي ٝتاه ضااًل، وكّفرين فبلف أي ٝتاه  جائز ُب لغة العرب
 كافراً، قاؿ الكميت:

 فطائَفٌة قْد كفروين ُْتبُِّكمْ 
 فعلى ىذا القياس ٮترج الكبلـ .

 وطائفٌة قالوا ُمِسيٌء ومْذِنبُ   
 
  

نقض فعبداهلل بن يزيد البغداذي ٭تتج ٢تم حىت تقـو حاتهم على اهلل ويثبت عذرىم ُب  
}لَِئَّلا  العهد والكفر وٖتريف القوؿ وا٠تيانة، و٨تن ٨تتج هلل عز وجل ونذودىم عن قولو،

ٌة بَػْعَد الرُُّسِل{  [.165]النساء:َيُكوَف لِلنااِس َعَلى اللاِو ُحجا



ٌة }لَِئَّلا َيُكوَف لِلنااِس َعَلى اللاِو  واجملربة ا١تفًتية على اهلل جل ثناؤه يطلبوف إبطاؿ قولو: ُحجا
، وتكوف اٟتاة ٢تم على اهلل، ويذودوف ُب كسر ىذه اآلية، و٭تتالوف على بَػْعَد الرُُّسِل{

 ]التوبة[. ({14}َويَْأَبى اللاُو ِإًلا َأْف يُِتما نُورَُه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَف) فسادىا بكل حيلة،

و خطأ الكفار، ويسند إليو فانظر أي الفريقُت ٭تتج هلل عز وجل، وأيهما ٭تتج عليو ويلزم
أنو لوال ما أقسى بو قلوهبم لسلموا من النار و٧توا من العقوبة ؛ سبحاف اهلل العظيم! ما 

أقبح ىذا القوؿ وأشنع ىذا من مذىب، قـو يسمعوف القرآف ويقروف بو أنو من عند اهلل عز 
هم العيب وجل ٍب يكوف ىذا دفعهم عن الكفار ونفيهم العيب عن ٚتيع العصاة وإلزام

 واٞتور لرهبم عز عن ذلك وتعاىل.

أال ترى كيف قاؿ ُب القـو الذين أراىم اآليات ليؤمنوا بو فلم تزدىم تلك اآليات إال 
}ثُما  ٕتاىبلً وتعامياً حىت صاروا بذلك الفعل إىل ما نسبهم اهلل عز وجل إليو حيث يقوؿ:

َجارَِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة َوِإفا ِمَن اْلِحَجارَِة َلَما َقَسْت قُػُلوُبُكْم ِمْن بَػْعِد َذِلَك َفِهَي َكاْلحِ 
َها َلَما يَػْهِبُط مِ  َها َلَما َيشاقاُق فَػَيْخُرُج ِمْنُو اْلَماُء َوِإفا ِمنػْ ْن يَػتَػَفجاُر ِمْنُو اْْلَنْػَهاُر َوِإفا ِمنػْ

 [.74]البقرة: َخْشَيِة اللاِو{

هم بعدما رأوا اآليات وباف ٢تم اٟتق وأهنم ىم الذين أفبل ترى أف قسوة القلوب إ٪تا ىي من
أقسوا قلوب أنفسهم ال ىو عز وجل، إ٪تا أٝتاىم ٔتا فعلوا واختاروا وضرب ٢تم ا١تثل 

العظيم ُب اٟتاارة أهنا ألُت من قلوهبم القاسية اليت أقسوىا عن طاعة اهلل عز وجل عدواناً 
 وظلماً وٛتية وعصبية على الكفر.

أف اٞتعل ُب كتاب اهلل جل ثناؤه على وجهُت: جعُل حكٍم وتسمية، وجعُل  وقد أعلمناؾ
 جرٍب وقسر وحتم ال ٥ترج منو ألحد من ا٠تلق.

}َوَجَعْلَناُىْم َأئِماًة يَْدُعوَف ِإَلى  فاٞتعل الذي ىو جعل اٟتكم والتسمية مثل قولو عز وجل:
ُهْم أَ  [، وقولو:41]القصص: النااِر{ [، 24]السادة: ئِماًة يَػْهُدوَف بَِأْمرِنَا{}َوَجَعْلَنا ِمنػْ
[، ذلك كلو ٦تا ليس هلل عز وجل فيو جرب 13]ا١تائدة: }َوَجَعْلَنا قُػُلوبَػُهْم قَاِسَيًة{ وقولو:

 ٠تلقو وال قسر وال حتم، وإ٪تا ٝتاىم وحكم عليهم بفعلهم.



 ٤تيص عنو فهو ما وأما جعل اٞترب والقسر واٟتتم الذي ال ٥ترج ألحد منو وال حيلة فيو وال
مل تعقلو أنت وأصحابك اجملربة ومل تأخذوه من عُت صافية وال منهل روي وال وراثة عن 

نبوة، وكيف يشرب ا١تاء العذب من اغًتؼ من البحر ا١تاحل األجاج، فذلك قولو عز 
َوالنػاَهاَر  }َوَجَعْلَنا اللاْيلَ  [،32]األنبياء: }َوَجَعْلَنا الساَماَء َسْقًفا َمْحُفوظًا{ وجل:

{ [،12]اإلسراء: َءايَػتَػْيِن{ }َوَجَعْلَنا  [،30]األنبياء: }َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلا َشْيٍء َحيٍّ
 [.3]الزخرؼ: }]ِإناا[ َجَعْلَناُه قُػْرَءانًا َعَربِيًّا{]النبأ[، و ({01ِسَراًجا َوىااًجا)

إذا قالت لكم ا١تشبهة إف القرآف  وىذه من حاتكم على أىل التشبيو ُب إثبات التوحيد، 
كبلـ اهلل نطق بو بآلة كآلة ا١تخلوقُت احتااتم عليهم بأنو ٣تعوؿ، وىذا ٦تا يفسد عليكم 

التوحيد ويسقط دعواكم فيو ١تا تقولوف بو من اٞترب، فبل يزاؿ الكبلـ يدخل عليكم ُب 
قـو توحيد ببل إثبات اعتقادكم للارب ٔتا يبطل عليكم ما قلتم بو من التوحيد ؛ ألنو ال ي

عدؿ ؛ ألف من وصف اهلل عز وجل باٞترب فقد شبهو با١تخلوقُت، وقد مضى جوابنا ىذا 
 من فساد التوحيد عليكم ٔتا فيو الكفاية إف عقلتم.

ألنو ال يقـو التوحيد وال يصح إال بإثبات العدؿ ألنو ال يوحد اهلل عز وجل من شّبهو 
 باٞتارين ألنو مشبو كا١تشبهُت.

[، فإ٪تا ىو جعل حكم وتسميٍة 13]ا١تائدة: }َوَجَعْلَنا قُػُلوبَػُهْم قَاِسَيًة{ ما قولو عز وجل:وأ
}َوَتْخُلُقوَف  ال جعُل خلٍق وال جرب، ولو كاف جعَل خلٍق وجرب مل ٬تز أف يقوؿ للكفار:

[، فيلزمو عز وجل عما تقولوف أنو ىو الذي خلق ذلك اإلفك ألف 17]العنكبوت: ِإْفًكا{
 اؿ العباد على زعمكم ٥تلوقة.أفع

فافهم ىذا الباب الذي غلطَت فيو وأىلكت من اتبعك وإال لزمك أف اهلل عز وجل خلق 
 إفك األفاكُت ٍب عذهبم على خلقو ال على أمر فعلوه ىم وال خلقوه.

فإف قلت: خلق نصفو وىم نصفو، فعل من فاعلُت على قولكم إذ زعمتم أنو خلٌق هلل 
 د.واكتساب من العبا



قلنا لك: فحسبك برجل زعم أف ربو شريك لؤلفاكُت، وأنو جعل عليهم العذاب كلو، وأنو 
الذي خلق الفعل، فكاف الواجب أف ٬تعل عليهم نصف العذاب إف كاف ٍَبَّ عدٌؿ أو 

 حكُم حٍق ال جور فيو.

وباهلل ما زادت عبدة األوثاف على قولك ىذا إذ قالوا: إف األوثاف أرباب معو عز وجل 
وإهنم عملوىا بأيديهم ٍب زعموا أهنا اليت ترزقهم وتقرهبم، وكذلك قلتم إنو خلق الشرؾ 

 والكفر وأقسى القلوب ٍب خلد من فعل ذلك ُب العذاب األليم.

 ٍب نقوؿ لك: خربنا عمن خلق أعياف العباد ؟

 فإذا قلت: اهلل.

 لقبائح ؟قلنا لك: وكذلك خلق نظرىم إىل احملاـر وغلى عورات النساء وٚتيع ا

 فإف قلت: نعم.

، ومل يعذهبم على خلقو ألعياهنم اليت  قلنا لك: فلم عذهبم على خلقو لنظرىم إىل احملاـر
 خلق ُب رؤوسهم ؟

فبل ٕتد حاة ٕتيبنا هبا، وكيفما ادعيت من أمر ُب النظر إىل احملاـر لزمك مثلو ُب خلقو 
 لؤلعياف.

ؿ لك: أليس قد خلق اهلل عز وجل يد وكذلك األٝتاع واأللسنة واأليدي واألرجل، نقو 
 السارؽ؟

 فإذا قلت: بلى.

 قلنا لك: وكذلك قد خلق سرقتو ألستار الكعبة وأكفاف ا١توتى وأمواؿ ا١تؤمنُت ؟!

 فإذا قلت: نعم.

قلنا لك: فما عذرؾ وما حاتك إذا سألناؾ: مِلَ عذبو على سرؽ أستار الكعبة وأكفاف 
 على خلقو ليده اليت هبا سرؽ وظلم ؟ ا١توتى وأمواؿ ا١تؤمنُت، ومل يعذبو

فبل ٕتد حاة تدفعنا هبا أبداً ْتيلة من ٚتيع اٟتيل ؛ إال أف ترجع عن قولك وتصَت إىل 
العدؿ فتقوؿ: إف السرقة فعل العبد ولذلك أمر بقطع يده، وإف السرقة ليست خلقاً هلل، 



ىو اٟتق والعدؿ، وىو وإف اليد ىي خلق اهلل جل ثناؤه وال عذاب على العبد فيها، وىذا 
 قولنا.

 وإف قلت: كبل٫تا خلق اهلل، اليد والسرقة.

 قلنا لك: فما لو مل يعذْبو على خلق يده كما عذبو على سرقتو ؟

فبل ٕتد حاة تدفعنا هبا أبداً، وال فرقاً يفرؽ لك ١تا عذب على بعض خلقو ومل يعذب 
 على بعضو، وىذا غاية الفلج وقطع ا١تعاند.

}َوَجَعُلوا اْلَمََّلِئَكَة الاِذيَن ُىْم  خربنا عن قولو عز وجل ٭تكي عن الكفار:ٍب نقوؿ لك: 
]الزخرؼ[،  ({07ِعَباُد الراْحَمِن ِإنَاثًا َأَشِهُدوا َخْلَقُهْم َسُتْكَتُب َشَهاَدتُػُهْم َوُيْسأَُلوَف)

  عز وجل ؟فنقوؿ لك: كيف جعل الكفاُر ا١تبلئكَة إناثاً ؟ وكيف ىذا اٞتعل الذي ذكر اهلل

فإنو ال بد لك وال ٤تالة أف تقوؿ: ٝتوىم وحكموا عليهم ٔتا قالوا فيهم إهنم إناث غَت 
 ذكراف.

فنقوؿ لك: قد لزمك الرجوع عن قولك والتصديق لنا أف اٞتعل ُب كتاب اهلل عز وجل 
 على وجهُت.

هُت فإف قلت: جعلوىم جعل خلق لزمك أف ا١تشركُت خلقوا ا١تبلئكة ؛ فأي ىذين الوج
قلَت بو ُغلبت وسقطت حاتك ُب قولك إف اهلل عز وجل ىو الذي جعل قلوب الكفار 

قاسية جرباً وقسراً وحتماً ؛ ألف اهلل عز وجل ىو اٞتاعل لؤلجساد ال جاعل ٢تا غَته وذلك 
ـَ َوَما َكانُوا َخاِلِديَن) قولو:  بياء[.]األن ({6}َوَما َجَعْلَناُىْم َجَسًدا ًَل يَْأُكُلوَف الطاَعا

وكذلك ٚتيع ا١تعاصي اهلل عز وجل منها بريء مل ٬تعلها جعل خلق وال بنية مركبة، وإ٪تا 
جعلها الظا١توف باتباع ا٢توى وحب الدنيا وتقليد الرؤساء واٟتمية على الكفر وا٠تطأ والرغبة 

عن ُب التافو األدىن، وليس هلل عز وجل ُب فعلهم فعٌل قل وال كثر، صغر وال كرب، عز اهلل 
 ذلك وتعاىل علواً كبَتاً.

ومن الدليل على تصديق قولنا وبرىاف حقنا أف اهلل عز وجل مل ٮتلق أفعاؿ العباد ومل يقض 
على خلقو بالفساد ومل يُرد اإلٟتاد ومل يقّدر العناد، وال العبادة لؤلنداد: أف يقاؿ لك يا 



عن ىذه ا١تسألة العايبة  عبداهلل بن يزيد البغداذي و١تن قاؿ بقولك من اجملربة: خربونا
الدامغة أيهما عندكم أفضل خلق اهلل جل ثناؤه الذي ليس للعباد فيو اكتساب وال فعل أـ 

 خلق اهلل الذي للعباد فيو اكتسابو وفعل ؟

 فإف قلتم: إف خلق اهلل الذي للعباد فيو اكتساب وفعل أفضل.

وا٠تمر وا١تعازؼ وا١تزامَت واألكبار قلنا لكم: فقد أوجبتم ُب قولكم ولزمكم أف الزنا واللواط 
أفضل من ا١تبلئكة والنبيُت وا١ترسلُت واألئمة ا٢تادين الراشدين، ومن القرآف ا١تبُت، ومن 
التوراة واإل٧تيل، وىذا كفر من قائلو، وىالك عند اهلل عز وجل من اعتقده وداف بو، قد 

 نبغي الكبلـ عندنا ١تثلو.باف خطؤه، ومل ٬تز خطابو وانقطعت حاتو واهنتك سًته، وال ي

وإف قلتم ودمتم على جهلكم وا١تكابرة آليات ربكم: بل نقوؿ إف خلق اهلل الذي ليس 
 للعباد فيو اكتساب وال فعل أفضل.

قلنا لكم: فقد أوجبتم ُب قولكم ىذا أف ا٠تنزير والكلب واٟتمار والقرد والبغل واليهودي 
كفرًب باهلل العظيم جل عما تقولوف وتقدس والنصراين خَت من اإلٯتاف ودين اإلسبلـ، و 

 وتعاىل علواً كبَتاً.

 وإف قلتم: لسنا نقوؿ إف واحداً منهما أفضل من اآلخر، ولكنا نقوؿ: ٫تا سواء.

لزمكم أنكم قد جعلتم اٟتمار والكلب وا٠تنزير واليهودي والنصراين سواء ىم عندكم وعلى 
ا١ترسلُت، ومكاف البيت اٟتراـ واٟتار األسود ومقاـ قولكم وا١تبلئكة ا١تقربُت واألنبياء 

إبراىيم َعَلْيو السَّبلـ وا١تؤمنُت والشهداء والصاٟتُت، وا١تشعر اٟتراـ سواء ىو عندكم ومن 
 ذكرًب.

فليس لكم وال ألحد من ٚتيع إخوانكم اجملربة أىل الفرية على اهلل جل ثناؤه من ىذه 
من ٚتيع الوجوه كلها، وال سبب من األسباب، وُب الثبلثة األوجو ٥ترج وال راحة بوجو 

 ىذا تقـو اٟتاة باٟتق ويسقط الباطل، ويبُت من احملق ومن ا١تبطل.

إال أف ترجعوا إىل القوؿ على اهلل سبحانو بالعدؿ ونفي اٞترب وتقولوا بقولنا بالعدؿ وىو 
لها، وإنو مل ٮتلق دين اهلل عز وجل، فتقولوف: إف اهلل جل ثناؤه بريء من أفعاؿ العباد ك



منها شيئاً قل وال كثر، صغَتاً كاف ذلك أو كبَتاً، وال حسناً منها وال قبيحاً، وال طاعة منها 
 وال معصية.

وتقولوف إف ذلك كلو أمر وهني ال جرب وال حتم وال قسر، وإ٪تا أمر اهلل جل ثناؤه باألمر 
ض ال جرباً وال قسراً، يصدؽ با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر، واألمر والنهي ٤تتـو أي مفرو 

َهى َعِن  ذلك قولو عز وجل: ْحَساِف َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َويَػنػْ }ِإفا اللاَو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواْْلِ
}َوَأِقيُموا  ]النحل[، وقولو: ({71اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلاُكْم َتذَكاُروَف)

ـُ َكَما ُكِتَب َعَلى الاِذيَن ِمْن [، و43]البقرة: َوَءاُتوا الزاَكاَة{الصاََّلَة  }ُكِتَب َعَلْيُكُم الصٍَّيا
]آؿ  }َولِلاِو َعَلى النااِس ِحجُّ اْلبَػْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِو َسِبيًَّل{[،183]البقرة: قَػْبِلُكْم{
 شياء اليت افًتضها وأمر هبا.[، ومل يقل عز وجل إنو خلق واحداً من ىذه األ97عمراف:

[، ومل يقل: خلق 58]النساء: }ِإفا اللاَو يَْأُمرُُكْم َأْف تُػَؤدُّوا اْْلََمانَاِت ِإَلى َأْىِلَها{ وقولو:
تأديتكم لؤلمانات، وإنو عز وجل أرسل رسلو بالدعاء إىل اإلٯتاف فسارع إليو ا١تؤمنوف غَت 

 مكرىُت وال ٣تبورين.

رؾ والكفر وٚتيع ا١تعاصي، فاستعصم عليها ا١تشركوف والكافروف وٚتيع وكذلك هنى عن الش
 العاصُت غَت مكرىُت وال ٣تبورين.

}فَاْسَتِقْم َكَما  وتصديق ذلك وشاىده: قولو عز وجل لنبيو صلى اهلل عليو وعلى آلو:
د [، ومل يقل كما خلقُت فعلكم وجربتكم، ومل أر 112]ىود: ُأِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعَك{

 إٯتانكم.

[، ومل يقل: عما 166]األعراؼ: }فَػَلماا َعتَػْوا َعْن َما نُػُهوا َعْنُو{ وقولو عز وجل للظا١تُت:
خلقت فيهم وأردت منهم، ولو خلقو فيهم وأراده منهم مل ٬ُتْز ُب اٟتكمة وال ُب العدؿ أف 

ه غَتُه، ُب أي لغة وجدًب {، وكيف يعتو من فعَل عتوَّ فَػَلماا َعتَػْوا َعْن َما نُػُهوا َعْنويقوؿ }
ىذا ؟ أـ ُب أي ٨تو ؟ أـ ُب أي قرآف ؟! أـ ُب أي حرية أو مروة ؟! أـ ُب أي سَتة؟ أـ 

ُب أي ُسّنة ؟! أـ ُب أي عقل، أو ٚتيل أدب؟! إال ُب سَتة َسُدوـَ وسنتو وأدبو وأحكامو 



ـو وقبح كمو اليت ىي سخري للصبياف ويتحدث الناس هبا ُب اجملالس تعايباً من جور سد
 وسخافة عقلو.

فيا سبحاف اهلل العظيم !! لقد جعلتم أيها اجملربة ا١تفًتوف أحكاـ اهلل جل ثناؤه وأفعالو  
كأحكاـ سدـو وأفعالو!! بل سدـو عند أىل ا١تعرفة أكف عن كثَت ٦تا أسندًب إىل اهلل 

ألنعاـ[، ٍب زعمتم أنو غَت ]ا({011}ُسْبَحانَُو َوتَػَعاَلى َعماا َيِصُفوَف) العدؿ الذي ال ٬تور،
 جائر، وىذا خروج من ا١تعقوؿ، فليت شعري كيف يكوف اٞتور إال ما قلتم وعليو اعتمدًب.

وىذه حاة ال ٥ترج لكم منها ُب قولكم ٓتلق األفعاؿ وعندىا بياف فضيحتكم، واٟتمد هلل 
 رب العا١تُت.

[، فإف ذلك ليس بنسياف 13]ا١تائدة: }َوَنُسوا َحظًّا ِمماا ذُكٍُّروا ِبِو{ وأما قولو عز وجل:
من وجو النسياف الذي ال ٬تب فيو العقاب ألنو قد روي عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
وعلى آلو أنو قاؿ: ))رفع القلم عن ثبلثة ؛ عن النائم حىت يستيقظ، وعن الطفل حىت 

الًتؾ تعمداً  يبلغ، وعن الناسي حىت يذكر((، وأما ىذا النسياف الذي ذكر ُب القرآف فهو
 ال نسياف سهو وذلك التعمد ٬تب على صاحبو العقاب وىو نسياف الًتؾ متعمداً.

[، أي تركوا أمر اهلل فًتكهم 67]التوبة: }َنُسوا اللاَو فَػَنِسيَػُهْم{ شاىد ذلك قولو عز وجل:
ا من رٛتتو، واهلل عز وجل ال ينسى وال يؤاخذنا بالنسياف إال نسياف العمد الذي ذكرنا ٦ت

٬تري ُب اللغة، فافهم ىذه اللغة العربية اليت جهلتها واحتاات فيها بأوؿ اآلية ُب قساوة 
قلوهبم ومل تذكر أوؿ القصة وال آخرىا، وجئت بالوسط ُب اآلية، ورجوت أف تتعلق ُب 

الوسط ْترؼ تتفرج إليو وتتزين بو عند أصحابك وتفًتي على اهلل عز وجل فيو ما قد قلت 
 بك، واٟتمد هلل ا١توضح لدينو وا١تعز لكتابو، وىو القوي العزيز. ؛ فانظر ما حل

وأما قولك: إنا سوؼ ٨تتج عليك ُب ىذا ا١توضع بأف اهلل عز وجل مل يُقِس قلوهبم إال ٔتا 
 نقضوا من ا١تيثاؽ.



فذلك لعمر اهلل من أقوى حاج اهلل عز وجل وحاانا عليك ؛ ألف اهلل جل ثناؤه مل 
م ومل ٭تكم عليهم بقساوة القلوب إال بعد ما اختاروا القساوة يأخذىم إال بعد ظلمه

 وصدوا عن اٟتق.

}َوَما َكاَف اللاُو لُِيِضلا قَػْوًما بَػْعَد ِإْذ َىَداُىْم  والشاىد لنا على ذلك: قوؿ اهلل عز وجل:
بغَت جـر [، وأنت تقوؿ أنت إنو أقسى قلوهبم 115]التوبة: َحتاى يُػبَػيٍَّن َلُهْم َما يَػتػاُقوَف{

 وال ذنب كاف منهم.

}َوَما ُيِضلُّ  والضبلؿ منو أيضاً إ٪تا ىو ضبلؿ حكم وتسمية، شاىد ذلك: قولو عز وجل:
 [.27]إبراىيم: }َوُيِضلُّ اللاُو الظااِلِميَن{ ]البقرة[، وقولو: ({44ِبِو ِإًلا اْلَفاِسِقيَن)

اٟتاج اليت ال ٥ترج لك منها وال فأين ما جربىم عليو زعمت من قساوة قلوهبم ؟ بعد ىذه 
جملرب مثلك أبداً، فلكم اٞتهد ُب إبطاؿ ما قلنا، فإف جئتم ْتاة ولن ٕتيئوا هبا أبداً سلمنا 

 لكم، و٤تاؿ أف يقـو الباطل أبداً، واٟتمد هلل رب العا١تُت.

وأما قولنا: إنك تسألنا زعمت عن طبع اهلل عز وجل على قلوهبم بعد النقض لعهدىم وإنو 
يلزمنا أنو مطبوع على قلوهبم ٍب كلفهم اهلل عز وجل اإلٯتاف بعدما طبع على قلوهبم، 

وشاىد ذلك عندؾ زعمت ُب كتابك: أف اليهود والنصارى اليـو قد طبع اهلل على قلوهبم 
وىم مع ذلك الطبع مكلفوف لئلٯتاف وا٠تروج من الكفر، فإف أقررنا بذلك زعمت فهو 

 مت.قولك زعمت والعدؿ عندؾ زع

فاٝتع إىل جوابنا وليس قولنا إف الطبع الذي طبع اهلل عز وجل على قلوهبم طبع جرب وال 
}ًَل ُيَكلٍُّف اللاُو نَػْفًسا ِإًلا  قسر فيلزمو اٞتور والظلم وا٠تروج من قرآنو الذي قاؿ فيو:

ـٍ }َوَما رَبُّ  [، وقولو:7]الطبلؽ: }ِإًلا َما َءاتَاَىا{[، و286]البقرة: ُوْسَعَها{ َك ِبَظَّلا
بِيَن َحتاى نَػبْػَعَث  ]فصلت[، وقولو: ({24لِْلَعِبيِد) }َوَما ُكناا ُمَعذٍّ
ْنَساِف ِإًلا َما َسَعى) ]اإلسراء[، ({03َرُسوًًل) }َفَمْن ]النام[، و ({17}َوَأْف لَْيَس ِلْْلِ

ًرا يَػَرُه)  ]الزلزلة[. ({6َذراٍة َشرًّا يَػَرُه)( َوَمْن يَػْعَمْل ِمثْػَقاَؿ 5يَػْعَمْل ِمثْػَقاَؿ َذراٍة َخيػْ



وإ٪تا ذلك الطبع طبع حكم وتسمية َحَكَم عليهم عز وجل وٝتاىم مطبوعاً على قلوهبم ٔتا 
 اختاروا من الضبلؿ وتركوا اٟتق وما جاءت بو الرسل صلى اهلل عليهم.

، وكيف ولو كاف األمر على ما ذىبت إليو مل يكن اليهود والنصارى اليـو مكلفُت اإلٯتاف
يكلفوف اإلٯتاف وقد حاؿ اهلل بينهم وبينو بالطبع على قلوهبم زعمت، وُب ىذا ا٠تروج من 

حكم القرآف والتاوير لرب العا١تُت، وىذا يوجب على أىل اإلسبلـ أف ال يقاتلوا الرـو وال 
ىل يسبوا حرماهتم وال يغنموا أموا٢تم وال يسفكوا دماءىم وال يدعوا يهودياً وال نصرانياً إ

الدين أبداً ؛ ألهنم ُب قولكم قد طبع اهلل على قلوهبم وال حيلة ٢تم ُب الرجوع إىل اإلٯتاف 
 من أجل ذلك الطبع الذي قاـ بو عذرىم ُب قولكم.

وىذا أعظم اٞتور وأبُت الكفر ؛ إذ أنزؿ اهلل عز وجل علينا قرآناً مع نيب صادؽ يقوؿ لنا 
يُن ُكلُُّو لِلاِو{}َوقَاتُِلوُىْم َحتاى ًَل َتُكو  فيو: َنٌة َوَيُكوَف الدٍّ [، فكيف 39]األنفاؿ: َف ِفتػْ

يكوف الدين كلو هلل وقد طبع اهلل على قلوهبم بالقسر واٞترب حىت مل يقدروا على ا٠تروج من 
 الكفر ُب زعمكم.

و٨تن فبل ننسب إىل ربنا ىذا عز وتعاىل أف يكوف ىذا ُب حكمو أو ُب ملكو وإتقانو عز 
 عن ىذا القوؿ الذي قلتم.اهلل وجل 

]التوبة[، وإ٪تا  ({47}َحتاى يُػْعُطوا اْلِجْزيََة َعْن َيٍد َوُىْم َصاِغُروَف) وكذلك قولو ُب اليهود:
 الطبع على قلوهبم اسم ٝتاىم بو بفعلهم وُحكٌم َحكم عليهم بو بفعلهم.

َوَلِكنا النااَس َأنْػُفَسُهْم  }ِإفا اللاَو ًَل َيْظِلُم النااَس َشْيًئا شاىد ذلك قولو عز وجل:
}فَػَلماا زَاُغوا َأزَاَغ اللاُو  ]يونس[، وكذلك قاؿ عز وجل: ({22َيْظِلُموَف)
[، أي حكم عليهم بأهنا زائغة عن اٟتق، ال أنو ىو أزاغها عن 5]الصف: قُػُلوبَػُهْم{

ا وال قوة ٢تا عليو، ا٢تدى، ولو أزاغها عن ا٢تدى مل تلزمها حاة إذ ال طاقة ٢تا با١تزيغ لقلوهب
ولو كاف ذلك منو عز وجل مل يكن بينو وبُت إبليس فرؽ ُب عداوة بٍت آدـ وصدىم 

 وإضبل٢تم وإقساء قلوهبم وإمالتهم عن ا٢تدى جل اهلل عن ذلك وتعاىل علواً كبَتاً.



 تم الجزء اْلوؿ

 يتلوه الجزء الثاني



  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

البغداذي: أليس قد تزعموف أف من قاؿ إف اهلل قد كلف العباد ٍب قاؿ عبداهلل بن يزيد 
 ما ال طاقة ٢تم بو فقد وصف اهلل بأنو يظلم العباد ؟

 فإف قلنا: نعم.

ْلَنا َما ًَل طَاَقَة لََنا  قلت: فاسأ٢تم عن ا١تؤمنُت حُت قالوا: }رَبػاَنا َوًَل ُتَحمٍّ
 نا ؟[، أليس قد قالوا: ربنا ال تظلم286]البقرة: ِبِو{

 فإف قالوا: نعم، فقل: افليس ا١تؤمنوف قد كانوا يسألوف اهلل أف ال يظلمهم.

 وخربونا عمن سأؿ اهلل أف ال يظلمو أعرؼ اهلل أـ ال ؟

فإف قالوا: نعم إنو قد عرؼ اهلل ؛ فقل: أفليس يعرؼ اهلل من ال يدري لعل اهلل سيظلمو ؟ 
 فإهنم لن يعطوؾ ىذا.

ذلك ألهنم قد علموا أف اهلل قد كلف قوماً ما ال طاقة ٢تم بو ُب وإف قالوا إهنم إ٪تا فعلوا 
 غَت ظلم من اهلل ٢تم، فسألوا اهلل أف ال يكلفهم ذلك ؛ فذلك العدؿ قد قالوا بو.

 الجواب8

وسألت عن قوؿ اهلل عز وجل ٭تكي عن  قاؿ أحمد بن يحيى صلوات اهلل عليهما8
[، وزعمت أف ذلك 286]البقرة: ْلَنا َما ًَل طَاَقَة لََنا بِِو{}رَبػاَنا َوًَل ُتَحمٍّ  ا١تؤمنُت إذ قالوا:

التكليف كاف من اهلل عز وجل وأنو عندكم وُب دينكم قد كلفهم ما ال طاقة ٢تم بو ُب غَت 
ظلم زعمت من اهلل ٢تم، وأنا إف أقررنا لك بذلك فإنو عندؾ العدؿ، فقد لزَمنا وأقررنا بو 

 زعمت.

د قولك: ما تقوؿ فيمن ادعى أف اهلل عز وجل كلف قوماً أف فعند ذلك نقوؿ لك على قو 
يقلعوا الناـو من السماء، فلما مل يقدروا على ذلك عذهبم ٓتلود األبد فيالنار الكربى وىو 

 غَت ظامل ٢تم ؟ فما تقوؿ يكوف ردؾ على السائل ُب ىذا الباب ؟



 فإف قلت لو: إف ىذا عدؿ غَت جور.

نفسو بالعدؿ ونفى عنو اٞتور وجعل ُب عقولنا معرفة العدؿ قاؿ لك: أفليس قد وصف اهلل 
واٞتور ومعرفة اٟتق والباطل واٟتسن والقبيح حىت ال يسقط علينا منو صغَت وال كبَت وىذا  

كلو ما ال ٬توز فساده أبداً وال قلبو عن وجوىو وال عن معانيو اليت جعلها اهلل عز وجل ُب 
 الباطل.  ل اٟتق ومل يفرؽ بينو وبُتعقوؿ بٍت آدـ أبداً، لو جاز ذلك لبط

فإف أنت مل تقر لنا هبذا القوؿ، قلنا لك: فما حاتك على من قاؿ لك إنك بقرة وأنت 
تظن أنك رجل، وما يدريك لعل الدين واٟتق عند اهلل عز وجل غَت الدين الذي أنت عليو 

 ؟ وما يدريك لعل السماء ىي األرض واألرض ىي السماء ؟

أبيت إال التااىل وا٠تروج من ا١تعقوؿ والصحيح الذي ال فساد فيو من ىذا يلزمك إذا 
التعارؼ الذي أوجب اهلل عز وجل بو اٟتاة، ٍب صرت أنت إىل إبطاؿ ا١تعقوؿ والتعارؼ 
 لقولك: إف اهلل عز وجل عذب قوماً على ما أراده منهم وقضاه عليهم وىو غَت ظامل ٢تم.

لى غَت معٌت وال أمر ينسب إليو بو أنو فعل الزنا وكذلك زعمت أنو خلق الزنا والسرقة ع
والسرقة، وىذا ا٠تروج من ا١تعقوؿ وليس من قاؿ ٔتثل ىذا القوؿ ٮتاطبو الرجاؿ إذ أىب إال 

التااىل وا٠تروج من اٟتق وقد عاب اهلل عز وجل الظلم وهنى عن ا١تظامل، 
ُلوَف اْلِكَتاَب َأَفََّل }َأتَْأُمُروَف النااَس بِاْلِبرٍّ َوتَػْنَسْوَف َأنػْ  وقاؿ: ُفَسُكْم َوأَنْػُتْم تَػتػْ

 ]البقرة[. ({22تَػْعِقُلوَف)

فكيف ٬توز على اٟتكيم األكرب واإللو األعظم أف يدخل فيما عاب أو يصَت إىل ما عنو 
}َوَما ُأرِيُد َأْف ُأَخالَِفُكْم ِإَلى  هنى ؟! وقد حكى عن نبيو صلى اهلل عليو حيث يقوؿ لقومو:

 [.88]ىود: َأنْػَهاُكْم َعْنُو{َما 

وبعد ىذا فنحن ٨تب أف تعرفونا الفرؽ بُت ٖتميلو للمؤمنُت ما ال طاقة ٢تم بو ُب غَت ظلم 
زعمتم، وبُت الظلم واٞتور حىت نعرفو كما عرفتموه، وأين موضع العدؿ ُب ىذا الباب الذي 

 ىو ظلم عند أىل العقوؿ وا١تعرفة وليس ىو عندكم بظلم ؟



ف فرقاً ُب ذلك أبداً ألف ىذا العدؿ الذي زعمتم أنو عدؿ وليس بظلم ال يقبلو فبل ٕتدو 
منكم إال جاىل مثلكم ألنو ال ٬توز ُب ا١تعقوؿ وال ُب التعارؼ أف يقوؿ رجل ٞتماعة من 
الناس: عندي لكم رجل أعمى خسيف يبصر الناـو مع نصف النهار ويدخل ا٠تيط ُب 

لظلماء ؛ ألف ىذا من القوؿ ما ال تقبلو العقوؿ وال ٬توز اإلبرة مع نصف الليل ُب الليلة ا
 عند ذوي األلباب ؛ ألنو ٤تاؿ وال ٬توز مثلو على الرجاؿ.

ومل ٬تعل اهلل عز وجل لنا العقوؿ إال ألف ال ٬توز عليها الفساد، وما ال يُعقل من أف يكوف 
وج عن العقوؿ ا١تركبة اليت العادؿ يفعل اٞتور ٍب ال يكوف ذلك منو ظلماً وال جوراً، ىذا ا٠تر 

 جعلها اهلل عز وجل حاااً هبا يثيب وهبا يعاقب.

وكذلك لو قاؿ رجل إف األمَت قتل اليومن من ا١تشائخ العّباد ُب ا١تساد األعظم مائة شيخ 
من ا١تؤمنُت العباد الصاٟتُت ُب غَت جـر أتوه وال ذنب اكتسبوه وكاف فعل األمَت ذلك هبم 

؛ مل يكن ىذا القوؿ بسائغ لقائلو عند الناس، وال ّتائز ُب لغة  ُب غَت ظلم وال جور
العرب وال ُب عقو٢تا وال ُب التعارؼ الذي بو لزمت اٟتاج وانقطع عذر كل معتذر 

 بباطل.

 فإف قلتم: إف اهلل ٬توز عليو ما ال ٬توز على ا١تخلوقُت.

ظا١تاً فهو إذاً يلزمكم  قلنا لكم: فكيف ٬توز على اهلل سبحانو أف يفعل الظلم ٍب ال يسمى
و٬تب عليكم إف صح ما قلتم أف ٬توز عليو أف يُدخل األنبياء والصاٟتُت واألئمة الراشدين 

والشهداء وا١تؤمنُت النار، ويدخل ا١تشركُت والكافرين والعصاة الظا١تُت اٞتنة، وال يكوف 
 ذلك منو بظلم وال جور.

أف ينزفوا ما ُب البحر من مائو حىت ال وكذلك لو قاؿ رجل: إف اهلل عز وجل أمر قوماً 
يًتكوا فيو قطرة واحدة، فلما مل يقدروا على ذلك أوجب عليهم ا٠تلود ُب النار وال يكوف 
ذلك منو بظلم ٢تم بعدما عرَّؼ ا٠تلق وأنزؿ عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل ٗتربىم أنو 

ُكُم اْلُيْسَر َوًَل يُرِيُد ِبُكُم }يُرِيُد اللاُو بِ  عادؿ، وأنو ال يريد ظلمهم، وأنو قاؿ:
}يُرِيُد اللاُو لُِيبَػيٍَّن َلُكْم َويَػْهِدَيُكْم ُسَنَن الاِذيَن ِمْن قَػْبِلُكْم [، و185]البقرة: اْلُعْسَر{



َن ( َواللاُو يُرِيُد َأْف يَػُتوَب َعَلْيُكْم َويُرِيُد الاِذي44َويَػُتوَب َعَلْيُكْم َواللاُو َعِليٌم َحِكيٌم)
 ]النساء[. ({45يَػتاِبُعوَف الشاَهَواِت َأْف َتِميُلوا َمْيًَّل َعِظيًما)

}َوَمْن َأْصَدُؽ ِمَن  فهذا خربه عن نفسو عز وجل، وعمن خالف أمره، وىو الذي قاؿ:
]النساء[، وقولو عز  ({65}َوَمْن َأْصَدُؽ ِمَن اللاِو َحِديثًا) ]النساء[، ({044اللاِو ِقيًَّل)

 [.50]النور:ـْ َيَخاُفوَف َأْف َيِحيَف اللاُو َعَلْيِهْم َوَرُسولُُو{}أَ  وجل:

فالويل لك كيف يكوف اٟتيف إال ما قلت، وكيف يعقل اٟتيف واٞتور والظلم إال ما 
ذكرت وبو احتاات على اهلل عز وجل، وألزمتو إياه، وبرأت أعداءه منو، وأقمت عذرىم، 

 وخالفت الكتاب.

ن أف يكلفهم اهلل عز وجل ما ال طاقة ٢تم بو، ٍب ال يكوف ذلك فأي حيف أعظم وأجل م
جوراً وال ظلماً وىو ٮتلدىم بذلك ُب العذاب ا١تقيم والنكاؿ األليم الذي ال راحة ٢تم منو، 

وال انقطاع لسرمده، ٍب ٮتربنا عز وجل عن قو٢تم يـو القيامة ١تالٍك خازف النار حيث 
َنا رَبَُّك قَاَؿ ِإناُكْم َماِكُثوَف)}َونَاَدْوا يَاَماِلُك لِيػَ  يقوؿ: َناُكْم بِاْلَحقٍّ 55ْقِض َعَليػْ ( َلَقْد ِجئػْ

 ]الزخرؼ[. ({56َوَلِكنا َأْكثَػرَُكْم لِْلَحقٍّ َكارُِىوَف)

ويلكم أال تتدبروف القرآف كما أمركم اهلل عز وجل ؟! أىذا ٖتميل ما ال يطاؽ ؟ أـ اجمليء 
 رضوا عنو ظلماً وعدواناً؟إليهم باٟتق فًتكوه وكرىوه وأع

ٍب نقوؿ لك: أخربنا عما أخرب اهلل عز وجل ُب كتابو من احتااج مالك خازف النار ؛ 
 أصدؽ ُب قولو أـ ال ؟

فإف قلت: صدؽ ُب قولو ؛ انقطعت حاتك، وفسد عليك قولك إف اهلل ّٛتل العباد ما ال 
عز وجل إ٪تا أخربنا بفلج يطيقوف ُب غَت ظلم وال جور، وفلاناؾ وأنت صاغر ؛ ألف اهلل 

مالك ٢تم وإ٬تابو اٟتاة هلل عز وجل عليهم ورضي بقوؿ مالك خازف النار وأخرب بو نبيو 
 صلى اهلل عليو لعلمو بصدؽ حاة مالك وفلاو ٞتميع من دخل النار.

وإف قلت: كذب مالك فيما احتج بو عليهم ؛ لزمك أف اهلل عز وجل احتج بالباطل ؛ فإف 
َناُكْم بِاْلَحقٍّ َوَلِكنا َأْكثَػرَُكْم لِْلَحقٍّ  ألىل النار: }الذي قاؿ مالك  لََقْد ِجئػْ



]الزخرؼ[، كاف باطبلً ومل يكن اهلل عز وجل جاءىم ْتق، وال لزمتهم هلل  ({56َكارُِىوَف)
عز وجل حاة، وقائل ىذا كافر باهلل العظيم، وخارج من دين اإلسبلـ، فبل بد لك من 

 هن، وفيو بطبلف ما قلت، وفساد حاتك.القوؿ بأحد ىذين الوجي

ٍب نقوؿ لك من بعد ىذا: أيها ا١تغرور ُب دينو واٞتاىل بكتاب ربو إف القـو الذين 
َنا ِإْصًرا َكَما َحَمْلَتُو َعَلى  قالوا: }رَبػاَنا ًَل تُػَؤاِخْذنَا ِإْف َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا رَبػاَنا َوًَل َتْحِمْل َعَليػْ

ْلَنا َما ًَل طَاَقَة لََنا بِِو َواْعُف َعناا َواْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا َأْنَت  الاِذيَن ِمنْ  قَػْبِلَنا رَبػاَنا َوًَل ُتَحمٍّ
]البقرة[، وىذا كلو مل تأت بو ُب حاتك  ({464َمْوًَلنَا فَاْنُصْرنَا َعَلى اْلَقْوـِ اْلَكاِفرِيَن)

ا١تعاين اليت ٖتتاج إىل التأويل ويبُت فيها فضل  إال بػ)الطاقة( وحدىا، فقد زدناؾ أمثا٢تا ُب
 أىل العدؿ على أىل اٞترب.

ِدّؿ بالعلم ال يبايل من أي طريق قدـ 
ُ
ولو فطنت لتذكرهتا لتقوي هبا حاتك ُب اٞترب وا١ت

 السائل عليو.

واعلم أف الذين دعوا هبذا الدعاء وسألوا اهلل عز وجل ىذا السؤاؿ ىم ا١تؤمنوف ومل يقلو ومل 
دع بو الكافروف ولو كاف األمر ُب ىذا الدعاء على ما تو٫تت واعتقدت من جهلك ي

وفريتك على اهلل عز وجل العادؿ الذي ال يظلم لكاف القوؿ على ما ذكرت أهنم سألوه أف 
ال يظلمهم، وا١تؤمنوف أعرؼ باهلل عز وجل وبعدلو وحكمتو وصدؽ وعده ووعيده من أف 

 يطلبوا منو أف ال يظلمهم.

}َفَما  نو عز وجل افًتض عليهم الدعاء والتضرع وعاب على من مل يتضرع إليو، فقاؿ:ولك
}اْدُعوِني َأْسَتِجْب  ]ا١تؤمنوف[، وقاؿ: ({54اْسَتَكانُوا ِلَربٍِّهْم َوَما يَػَتَضراُعوَف)

}اْدُعوا رَباُكْم َتَضرًُّعا َوُخْفَيًة ِإناُو ًَل ُيِحبُّ  [، وقاؿ:60]غافر: َلُكْم{
}َواذُْكْر رَباَك ِفي نَػْفِسَك َتَضرًُّعا َوِخيَفًة َوُدوَف  ]األعراؼ[، وقاؿ: ({33اْلُمْعَتِديَن)

 [.205]األعراؼ: اْلَجْهِر ِمَن اْلَقْوِؿ بِاْلُغُدوٍّ َواْْلَصاِؿ{

 }ُقِل اْدُعوا اللاَو َأِو اْدُعوا فافًتض عليهم الدعاء بالغدو واآلصاؿ دائباً ما عاشوا، وقاؿ:
}الاِذيَن َيْذُكُروَف اللاَو ِقَياًما َوقُػُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبِهْم  [، وقاؿ:110]اإلسراء: الراْحَمَن{



َويَػتَػَفكاُروَف ِفي َخْلِق الساَمَواِت َواْْلَْرِض رَبػاَنا َما َخَلْقَت َىَذا بَاِطًَّل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب 
( 074ْن ُتْدِخِل النااَر فَػَقْد َأْخَزيْػَتُو َوَما لِلظااِلِميَن ِمْن َأْنَصاٍر)( رَبػاَنا ِإناَك مَ 070النااِر)

يَماِف َأْف َءاِمُنوا ِبَربٍُّكْم َفآَمناا رَبػاَنا فَاْغِفْر لََنا ذُ  نُوبَػَنا وََكفٍّْر رَبػاَنا ِإنػاَنا َسِمْعَنا ُمَناِديًا يُػَناِدي ِلْْلِ
( رَبػاَنا َوَءاتَِنا َما َوَعْدتَػَنا َعَلى ُرُسِلَك َوًَل ُتْخزِنَا يَػْوـَ 071َنا َمَع اْْلَبْػَراِر)َعناا َسيٍَّئاتَِنا َوتَػَوفػا 

 ]آؿ عمراف[. ({072اْلِقَياَمِة ِإناَك ًَل ُتْخِلُف اْلِميَعاَد)

وقد علم ا١تؤمنوف أف اهلل عز وجل سيصدقهم فيما وعدىم على رسلو وأنو ال ٮتزيهم يـو 
كن الدعاء من اهلل عز وجل ٔتكاف وىو فريضة الزمة جهلت معناىا، ومثل ىذا القيامة، ول

 ُب القرآف ما يكثر عدده، وفيما ذكرنا كفاية.

فلما افًتض اهلل عز وجل على ا١تؤمنُت الدعاء كاف من شأهنم ودينهم وشريف مذىبهم أف 
[، والنسياف ىاىنا الًتؾ 286]البقرة: }رَبػاَنا ًَل تُػَؤاِخْذنَا ِإْف َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا{ قالوا:

[، واهلل عز وجل ال 67]التوبة:}َنُسوا اللاَو فَػَنِسيَػُهْم{ متعمدين ألنو قاؿ ُب تصديق ذلك:
 ينسى وال يؤاخذ بالنسياف الذي ىو النسياف ال العمد.

َنا ِإْصًرا َكَما َحَمْلَتُو َعَلى الاذِ ٍب قالوا: } {، فقد جاء ُب يَن ِمْن قَػْبِلَنارَبػاَنا َوًَل َتْحِمْل َعَليػْ
التفسَت أهنم سألوه عز وجل أف ال ٯتتحنهم بغيبة ٤تمد صلوات اهلل عليو وعلى آلو كما 

 امتحن بٍت إسرائيل بغيبة موسى صلى اهلل عليو.

ْلَنا َما ًَل طَاَقَة لََنا ِبوِ ٍب قالوا: } أي ال  { يعنوف النار اليت ال طاقة ٢تم هبارَبػاَنا َوًَل ُتَحمٍّ
 تعذبنا بالنار اليت ال طاقة لنا عليها.

فإف قاؿ قائل: أوليس ىم مؤمنوف وا١تؤمنوف فقد أمنوا من العذاب فما معٌت طلبتهم أف ال 
 يعذبوا؟

قلنا لو: قد أعلمناؾ أف اهلل عز وجل افًتض على األنبياء وا١تؤمنُت الدعاء وليس ىذا 
غَت جـر كما قاؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي الدعاء جهبلً منهم أف اهلل عز وجل يعذهبم ب

 وإخوانو اجملربة ٍب ال يكوف ذلك ظلماً ٢تم.



، وال  وكذب عدو اهلل عبداهلل بن يزيد البغداذي ما يُعرؼ الظلم إال ا١تؤاخذة على غَت جـر
 يفعل الظلَم إال ظاملٌ، فسألوه أف ال يعذهبم بالنار وىو ما ال طاقة ٢تم بو.

ذلك الواضح: دعاء ا١تبلئكة َعَلْيهم السَّبلـ لعباد اهلل ا١تؤمنُت حيث أثٌت والشاىد لنا على 
اهلل عز وجل عليهم بذلك وأخرب نبيو صلى اهلل عليو ُب كتابو بفعل ا١تبلئكة صلى اهلل 

عليهم وُحسن دعائهم للمؤمنُت على معرفة ا١تبلئكة بعدؿ اهلل جل ثناؤه، وأنو ال ٮتلف 
ؤمنُت وأنو قد أوجب ٢تم اٞتنة حكم ٢تم هبا، ال شك ُب ذلك عند ا١تيعاد وأنو ال يعذب ا١ت

}الاِذيَن َيْحِمُلوَف اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُو  ا١تبلئكة وال خلف ُب صدقو، فقاؿ عز وجل:
ُكلا َشْيٍء رَْحَمًة ُيَسبٍُّحوَف ِبَحْمِد رَبٍِّهْم َويُػْؤِمُنوَف ِبِو َوَيْستَػْغِفُروَف لِلاِذيَن َءاَمُنوا رَبػاَنا َوِسْعَت  

( رَبػاَنا َوَأْدِخْلُهْم 5َوِعْلًما فَاْغِفْر لِلاِذيَن تَابُوا َواتػابَػُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب اْلَجِحيِم)
اْلَعزِيُز  َجنااِت َعْدٍف الاِتي َوَعْدتَػُهْم َوَمْن َصَلَح ِمْن َءابَائِِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرٍّيااتِِهْم ِإناَك أَْنتَ 

 ]غافر[. ({6اْلَحِكيُم)

وقد علمت ا١تبلئكة صلوات اهلل عليهم أف اهلل عز وجل ال يعذب ا١تؤمنُت وال من اتبع 
سبيلو وأنو يقيم عذاب اٞتحيم ويدخلهم جنات عدف اليت وعدىم، ال شك فيو عند 

مر اٟتسن ا١تبلئكة لكنهم دعوا إذ كاف الدعاء عند اهلل عز وجل ٔتنزلة شريفة، وىو األ
 ا١تقبوؿ ا١تفًتض.

وإف أنكر عبداهلل بن يزيد البغداذي وأصحابو ىذا التأويل أنكرت عليو ا١تشبهة دعواه ُب 
}الاِذيَن َيْحِمُلوَف اْلَعْرَش َوَمْن  العرش وقالوا لو: قد تسمع إىل قوؿ اهلل عز وجل:

 [، وٛتل العرش عنده تشبيو إف كاف موحداً.7]غافر: َحْوَلُو{

نكر التأويل ُب الدعاء أنكروا عليو التأويل ُب العرش، وإال فما جعلو أحق بالتأويل من فإف أ
الناس، ومن ىاىنا أعلمناؾ أنك ال تقـو بالتوحيد ٞتهلك بالعدؿ، فافهم ما لزمك ُب 

 احتااجك بأف اهلل عز وجل ٭تمل العباد ما ال طاقة ٢تم بو ُب غَت ظلم زعمت.

منو ْتيلة ٤تتاؿ، فهذا ىو العدؿ ال جربؾ الفاحش الذي فاعرؼ ما لزمك فبل ٥ترج لك 
 ٝتيتو عدالً.



}الاِذيَن َيْذُكُروَف اللاَو ِقَياًما َوقُػُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبِهْم  ومن اٟتاة لنا عليك: قولو عز وجل:
 ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب َويَػتَػَفكاُروَف ِفي َخْلِق الساَمَواِت َواْْلَْرِض رَبػاَنا َما َخَلْقَت َىَذا بَاِطًَّل 

( 074( رَبػاَنا ِإناَك َمْن ُتْدِخِل النااَر فَػَقْد َأْخَزيْػَتُو َوَما لِلظااِلِميَن ِمْن َأْنَصاٍر)070النااِر)
يَماِف َأْف َءاِمُنوا ِبَربٍُّكْم َفآَمناا رَبػاَنا فَاغْ  ِفْر لََنا ُذنُوبَػَنا وََكفٍّْر رَبػاَنا ِإنػاَنا َسِمْعَنا ُمَناِديًا يُػَناِدي ِلْْلِ

( رَبػاَنا َوَءاتَِنا َما َوَعْدتَػَنا َعَلى ُرُسِلَك َوًَل ُتْخزِنَا يَػْوـَ 071َعناا َسيٍَّئاتَِنا َوتَػَوفػاَنا َمَع اْْلَبْػَراِر)
 ]آؿ عمراف[. ({072اْلِقَياَمِة ِإناَك ًَل ُتْخِلُف اْلِميَعاَد)

}رَبػاَنا َوَءاتَِنا َما َوَعْدتَػَنا  سبحانو ٭تكي عنهم أهنم قالوا:فنقوؿ لك: أال تسمع إىل قولو 
وأنو صادؽ فيما  ({،072َعَلى ُرُسِلَك َوًَل ُتْخزِنَا يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِإناَك ًَل ُتْخِلُف اْلِميَعاَد)

وعدىم على رسلو ال شك عندىم ُب ذلك، أنو ال ٮتزي ا١تؤمنُت يـو القيامة ؛ ألنو 
}ِإفا الاِذيَن  ]النمل[، وقد ٝتعوه يقوؿ: ({67ْم ِمْن فَػَزٍع يَػْوَمِئٍذ َءاِمُنوَف)}َوىُ  قاؿ:

َعُدوَف) َها ُمبػْ ( ًَل َيْسَمُعوَف َحِسيَسَها َوُىْم ِفي 010َسبَػَقْت َلُهْم ِمناا اْلُحْسَنى ُأولَِئَك َعنػْ
يَػْوـَ ًَل ُيْخِزي اللاُو الناِبيا } ]األنبياء[، وقولو: ({014َما اْشتَػَهْت َأنْػُفُسُهْم َخاِلُدوَف)

ا َواْغِفْر َوالاِذيَن َءاَمُنوا َمَعُو نُورُُىْم َيْسَعى بَػْيَن أَْيِديِهْم َوبِأَْيَمانِِهْم يَػُقوُلوَف رَبػاَنا أَْتِمْم لََنا نُورَنَ 
 [.8]التحرًن: لََنا{

النور وا١تغفرة بعد اليقُت أنو  أفبل ترى بعدما وثقوا هبذه اآليات اليت ذكرنا أهنم سألوه إ٘تاـ
ال عقاب عليهم، فكل ىذا شاىد لنا ُب دعاء ا١تؤمنُت بأنو عز وجل فرض عليهم الدعاء 

فدعوا وىم واثقوف أف اهلل عز وجل ال ٮتلف ا١تيعاد وال ٮتزي ا١تؤمنُت يـو القيامة وىو الذي 
يَن َءاَمُنوا َمَعُو نُورُُىْم َيْسَعى بَػْيَن َأْيِديِهْم يَػْوـَ ًَل ُيْخِزي اللاُو الناِبيا َوالاذِ يقوؿ عز وجل: }

}رَبػاَنا َوًَل  [، وىذا كلو مثل ما اعتللت بو من دعاء ا١تؤمنُت:8{ ]التحرًن:َوبِأَْيَمانِِهمْ 
ْلَنا َما ًَل طَاَقَة لََنا ِبِو{  [، يعنوف النار.286]البقرة: ُتَحمٍّ

فأما أف يكوف ا١تؤمنوف جهلوا العدؿ واعتقدوا اٞترب كما جهلتو واعتقدت أف اهلل عز وجل 
٭ُتّمل العباد ما ال طاقة ٢تم بو وىو عندؾ أف يعلم منهم أهنم ال يؤمنوف ٍب يأمرىم باإلٯتاف 



ويفرضو عليهم وىو ال يريد زعمت أف يؤمنوا فيفسد علمو زعمت ألنك أقمت العلم مقاـ 
 انع اٟتائل بينهم وبُت الدخوؿ ُب اإلٯتاف وىذا أعظم كفر قالو ملحد.الشيء ا١ت

وقد مضى ُب صدر كتابنا ىذا من اٟتاج عليك ُب العلم ما ال ٥ترج لك منو وال حاة 
لك تدفعو، وال طاقة تفسده، وال عذر لك من التوبة أنت وأصحابك من الفرية على اهلل 

 الشافية واٟتمد هلل رب العا١تُت.عز وجل بعد ٝتاعو وفيو الكفاية الكافية 

( َوتَػَرى  45}َويَػْوـَ تَػُقوـُ السااَعُة يَػْوَمِئٍذ َيْخَسُر اْلُمْبِطُلوَف) أال تسمع إىل قولو عز وجل:
ابُػَنا ( َىَذا ِكتَ 46ُكلا ُأماٍة َجاثَِيًة ُكلُّ ُأماٍة ُتْدَعى ِإَلى ِكَتاِبَها اْليَػْوـَ ُتْجَزْوَف َما ُكْنُتْم تَػْعَمُلوَف)

( فََأماا الاِذيَن َءاَمُنوا َوَعِمُلوا 47يَػْنِطُق َعَلْيُكْم بِاْلَحقٍّ ِإناا ُكناا َنْستَػْنِسُخ َما ُكْنُتْم تَػْعَمُلوَف)
( َوَأماا الاِذيَن َكَفُروا 11الصااِلَحاِت فَػُيْدِخُلُهْم رَبػُُّهْم ِفي رَْحَمِتِو َذِلَك ُىَو اْلَفْوُز اْلُمِبيُن)

َلى َعَلْيُكْم فَاْسَتْكبَػْرُتْم وَُكْنُتْم قَػْوًما ُمْجرِِميَن)أَ  ( َوِإَذا ِقيَل ِإفا َوْعَد 10فَػَلْم َتُكْن َءايَاِتي تُػتػْ
اللاِو َحقٌّ َوالسااَعُة ًَل رَْيَب ِفيَها قُػْلُتْم َما َنْدِري َما السااَعُة ِإْف َنُظنُّ ِإًلا ظَنًّا َوَما َنْحُن 

( 11( َوبََدا َلُهْم َسيٍَّئاُت َما َعِمُلوا َوَحاَؽ ِبِهْم َما َكانُوا ِبِو َيْستَػْهزُِئوَف)14ِنيَن)ِبُمْستَػْيقِ 
َوِقيَل اْليَػْوـَ نَػْنَساُكْم َكَما َنِسيُتْم ِلَقاَء يَػْوِمُكْم َىَذا َوَمْأَواُكُم النااُر َوَما َلُكْم ِمْن 

نْػَيا فَاْليَػْوـَ ًَل ( َذِلُكْم بِأَناُكُم اتاَخذْ 12نَاِصرِيَن) ُتْم َءايَاِت اللاِو ُىُزًوا َوَغراْتُكُم اْلَحَياُة الدُّ
َها َوًَل ُىْم ُيْستَػْعَتُبوَف) ( فَِللاِو اْلَحْمُد َربٍّ الساَمَواِت َوَربٍّ اْْلَْرِض َربٍّ 13ُيْخَرُجوَف ِمنػْ

اْْلَْرِض َوُىَو اْلَعزِيُز ( َولَُو اْلِكْبرِيَاُء ِفي الساَمَواِت وَ 14اْلَعاَلِميَن)
 ]اٞتاثية[. ({15اْلَحِكيُم)

فنقوؿ لك: فواهلل لو مل يُنزؿ اهلل جل ثناؤه على نبيو صلى اهلل عليو ُب باب العدؿ والرباءة 
لو من خلق أفعاؿ العباد والقضاء بالفساد غَت ىذه اآليات وحدىا لكاف فيها من الكفاية 

ط اٞترب وأنو مل ٭تملهم فوؽ الطاقة ومل يرد منهم الكفر والشفاء والداللة على العدؿ وإسقا
ومل ٭ُتِْبْبو من فعلهم، ومل ٭ُتْل بينهم بعلمو وبُت النااة، فإف علمو بكفرىم مل ٭تل بينهم 
وبُت ترؾ ما علم من اختيارىم، وأنو يعلم أهنم يقدروف على ا٠تروج من الكفر كما علم 

اإلٯتاف ففي ذلك من الكفاية الشافية ما ٬تزي كل  أهنم يقدروف على أف ٮتتاروا الدخوؿ ُب



من لو أدىن لب أو ٘تييز عقل، أو تفكر أو يسَت من نصفة، وإف ُب ىذه اآليات ألوضح 
 الربىاف وأبُت البياف.

أال تراه عز وجل كيف ألزمهم فعلهم وتربأ منو وأسنده إليهم، واجملربة تقوؿ ىو منو وىو 
مبُت إال التااىل واإلصرار على العمى، فنعوذ باهلل من  أراده وخلقو ببل حاة وال كتاب

 اٟتَتة ُب دينو والغلط ُب عدلو وا٠تروج من توحيده إنو مناف كرًن.

}َوَمْن يُرِْد َأْف ُيِضلاُو  ٍب قاؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي: ٍب سلهم عن قوؿ اهلل سبحانو:
، ما يعٍت بذلك ؟ فإهنم يزعموف أف اهلل ال [125]األنعاـ: َيْجَعْل َصْدرَُه َضيػًٍّقا َحَرًجا{

يريد أف يضل أحداً، وأف من وصف اهلل هبذا فقد وصفو بالظلم، فسلهم عن قوؿ اهلل عز 
{ أليس إ٪تا يقوؿ إف َوَمْن يُرِْد َأْف ُيِضلاُو َيْجَعْل َصْدرَُه َضيػًٍّقا َحَرًجاوجل ُب ىذه اآلية: }

 من أراد اهلل أف يضلو ٬تعلو كذلك ؟

 إف قالوا: نعم ؛ فقل: أفليس اهلل يقوؿ ذلك ويصف نفسو بذلك ؟ف

 فإف قالوا: إف اهلل ال يصف نفسو هبذا، فقل: فما يعٍت بذلك ؟

فإهنم لن ٬تدوا حينئذ بداً من أف يقولوا: إف اهلل قدير أف يضل العباد ببل ظلم منو ٢تم، وإ٪تا 
لونو، فذلك العدؿ فقد تركوا وصف ذلك من نفسو ألنو قد أضل قوماً ٔتا علم أهنم يفع

 حينئذ قو٢تم.

 الجواب8

َوَمْن يُرِْد َأْف وسألت عن قوؿ اهلل عز وجل: } قاؿ أحمد بن يحيى صلوات اهلل عليهما8
{، وقد أعلمناؾ أنك مل تلق العلماء ومل تعرؼ تأويل ُيِضلاُو َيْجَعْل َصْدرَُه َضيػًٍّقا َحَرًجا

خذت عنو دينك تقليداً ببل ٘تييز وال كشف وال الكتاب، وإ٪تا ٝتعت جاىبلً مثلك فأ
}فَاْسأَُلوا َأْىَل الذٍّْكِر ِإْف   سؤاؿ ألىل الذكر الذي أمرؾ اهلل عز وجل أف تسأ٢تم فقاؿ:

]األنبياء[، وىو ٤تمد صلى اهلل عليو وىو الذي عٌت اهلل بالذكر  ({5ُكْنُتْم ًَل تَػْعَلُموَف)
ُلو َعَلْيُكْم َءايَاِت اللاِو 01لَْيُكْم ِذْكًرا)}َقْد َأنْػَزَؿ اللاُو إِ  ألنو قاؿ: ( َرُسوًًل يَػتػْ
 ]الطبلؽ[. ُمبَػيػٍَّناٍت{



وقد أعلمناؾ ُب صدر كتابنا ىذا أف اٞتعل ُب كتاب اهلل عز وجل على وجهُت ؛ أحد٫تا: 
جعل حكم وتسمية، واآلخر: جعل حتم وجرب وقسر ال ٥ترج منو، وىذا اٞتعل الذي 

 وتسمية ال جعل حتم وال جرب وال قسر. سألت عنو جعل حكم

فإذاً مل تلزمهم حاة ألنو عز وجل ٝتاىم وحكم عليهم بأنو جعلهم بفعلهم ضيقة 
صدورىم حرجة، ولو أرادوا اٟتق التسعت صدورىم ُب طلب ا٢تدى وقبوؿ القرآف، ولذلك 

 عنفهم وعاب فعلهم ألنو من قّل علمو وعطل عقلو ضاؽ صدره ومن كاف علمو متسعاً 
 مستعمبلً عقلو اتسع صدره.

ألنو أخرب عن نفسو عز وجل أنو يريد ٓتلقو اليسر وال يريد هبم العسر، وىذه اإلرادة ىي 
 إرادة اٟتكم الذي حكم عليهم بو وٝتاىم بفعلهم .

َلُهْم }َوَما َكاَف اللاُو لُِيِضلا قَػْوًما بَػْعَد ِإْذ َىَداُىْم َحتاى يُػبَػيٍَّن  وشاىد ذلك: قولو عز وجل:
}َوَلْو َأناا َأْىَلْكَناُىْم ِبَعَذاٍب ِمْن قَػْبِلِو َلَقاُلوا رَبػاَنا َلْوًَل  [، وقولو:115]التوبة: َما يَػتػاُقوَف{

َنا َرُسوًًل فَػَنتاِبَع َءايَاِتَك ِمْن قَػْبِل َأْف َنِذؿا َوَنْخَزى) ]طو[،  ({012َأْرَسْلَت ِإلَيػْ
}َوَما ظََلَمُهُم اللاُو َوَلِكْن َكانُوا  ]غافر[، وقولو: ({10ظُْلًما لِْلِعَباِد)}َوَما اللاُو يُرِيُد  وقولو:

 ]النحل[. ({11َأنْػُفَسُهْم َيْظِلُموَف)

 وأما قولك: إنا نسأؿ فيقاؿ لنا: أليس إ٪تا يريد اهلل أف يضلو ؟

يضلو ٬تعل فهذه اٟتاة عليك لنا ألنا ٨تن نقوؿ: إف كاف من تأويل اآلية فمن يرد اهلل أف 
صدره ضيقاً حرجاً ببل سبب كاف منو وال معٌت وال جـر تقدـ من فعلو وال أمر دعا إليو 

 فًتكو وال هنى عنو فلم ينتو عن فعلو وإ٪تا أضلو ببل حاة لزمتو لو.

فإف كاف ىذا ىكذا فالقوؿ قولكم ووجب ببل شك أف التأويل لآلية: فمن يرد اهلل أف 
 قاً حرجاً.يضلو ال ٤تالة ٬تعل صدره ضي

ولكنو ينتقض عليكم ٔتا ذكره عن نفسو عز وجل ُب القرآف ا١تبُت الذي قاؿ اهلل 
َيانًا ِلُكلٍّ َشْيٍء{ فيو: }َما فَػراْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْن  [، وقاؿ:89]النحل: }تِبػْ

]آؿ  ({016)}َوَما اللاُو يُرِيُد ظُْلًما لِْلَعاَلِمينَ  [، أال تسمع إىل قولو:38]األنعاـ: َشْيٍء{



}ًَل يُػَؤاِخذُُكُم  ]النام[، وقولو: ({17}َوَأْف لَْيَس ِلْْلِْنَساِف ِإًلا َما َسَعى) عمراف[، وقولو:
[، 89]ا١تائدة: اللاُو بِاللاْغِو ِفي َأْيَماِنُكْم َوَلِكْن يُػَؤاِخذُُكْم ِبَما َعقاْدُتُم اْْلَْيَماَف{

َنا َرُسوًًل فَػَنتاِبَع }َوَلْو أَناا  وقولو: َأْىَلْكَناُىْم ِبَعَذاٍب ِمْن قَػْبِلِو َلَقاُلوا رَبػاَنا َلْوًَل َأْرَسْلَت ِإلَيػْ
}ًَل ُيَكلٍُّف اللاُو نَػْفًسا ِإًلا  ]طو[، وقولو: ({012َءايَاِتَك ِمْن قَػْبِل َأْف َنِذؿا َوَنْخَزى)

]األنبياء[،  ({015ْلَناَؾ ِإًلا رَْحَمًة لِْلَعاَلِميَن)}َوَما َأْرسَ  [، وقولو:286]البقرة: ُوْسَعَها{
}يُرِيُد اللاُو  [، وقولو:185]البقرة: }يُرِيُد اللاُو ِبُكُم اْلُيْسَر َوًَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر{ وقولو:

( 44َواللاُو َعِليٌم َحِكيٌم) لُِيبَػيٍَّن َلُكْم َويَػْهِدَيُكْم ُسَنَن الاِذيَن ِمْن قَػْبِلُكْم َويَػُتوَب َعَلْيُكمْ 
َواللاُو يُرِيُد َأْف يَػُتوَب َعَلْيُكْم َويُرِيُد الاِذيَن يَػتاِبُعوَف الشاَهَواِت َأْف َتِميُلوا َمْيًَّل 

}ِإفا اللاَو ًَل َيْظِلُم النااَس َشْيًئا َوَلِكنا النااَس َأنْػُفَسُهْم  ]النساء[، وقولو: ({45َعِظيًما)
 ]يونس[. ({22ُموَف)َيْظلِ 

وُب ىذا ما ال ٭تصى من اٟتاج، ولوال طوؿ الكتاب ألوسعنا ُب شرحو، أفبل ترى كيف 
٭تتج عز وجل عن العدؿ ونفي اٞتور والظلم واالبتداء ٠تلقو بتضييق الصدور وإقساء 

.  القلوب والتحميل فوؽ الطاقة على غَت جـر

أراد أف يعذبو ببل جـر اجًتمو  وكاف الواجب لو كاف ىذا على ما قلتم أف يعذب من
ويدخل اٞتنة من أراد ببل عمل عملو وال يعبئ إليهم الرسل يلبسوف الدروع ويلقوف الرماح 

وحد السيوؼ و٭تصنوف ا١تدف وٮتندقوف ا٠تنادؽ ويعقدوف الرايات و٬تمعوف العساكر 
وإيراد ويسفطوف الدماء وتسفك دماؤىم على أمر قد جرب ا٠تلق عليو قبل إرساؿ الرسل 

 ا١تواعظ والكتب.

وإال فأي حكمة تسوى ىذه اٟتكمة اليت ذكرًب ؟ وأي عدؿ حكيم يسوى ىذا الرب 
العظيم الذي وصفتم بالعبث واٞتور على عباده واٞترب ٢تم على األمور اليت كرىها ٍب 

يعذهبم عليها ُب خلود األبد ويفًتض عليهم الفرائض ٍب ٭توؿ بينهم بُت أدائها لئبل يفسد 
مو زعمتم تعاىل اهلل العدؿ الرحيم العلي اٟتكيم الربيء ا١تتنزه القدوس عما قلتم وبو دنتم عل



وإليو دعوًب وعنو احتااتم، كذب العادلوف باهلل وضلوا ضبلالً بعيداً، وخسروا خسراناً 
 مبيناً.

ٍب نقوؿ: أخربنا عن األمر الذي عبتو أنت وأصحابك على أىل التشبيو ُب قو٢تم 
}َولُِتْصَنَع َعَلى  [، وقولو:75]ص: }َخَلْقُت بَِيَديا{ ُب قولو عز وجل: واحتااجهم

}َيُد اللاِو فَػْوَؽ [، وقولو:14]القمر: }َتْجِري بَِأْعيُِنَنا{ ]طو[، وقولو: ({17َعْيِني)
 }يَػْوـَ  ]طو[، وقولو: ({3}الراْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَػَوى) [، وقولو:10]الفتح: َأْيِديِهْم{

[، 28]آؿ عمراف: }َوُيَحذٍّرُُكُم اللاُو نَػْفَسُو{ [، وقولو:42]القلم: ُيْكَشُف َعْن َساٍؽ{
[، 15]غافر: }رَِفيُع الدارََجاِت{ [، وقولو:29]اٟتار:}َونَػَفْخُت ِفيِو ِمْن ُروِحي{ وقولو:
{}َىْل يَػْنُظُروَف ِإًلا َأْف يَْأتِيَػُهُم اللاُو ِفي ظَُلٍل ِمَن ا وقولو: [، 210]البقرة: ْلَغَماـِ
}َكَسَراٍب ِبِقيَعٍة َيْحَسُبُو الظاْمآُف َماًء َحتاى ِإَذا َجاَءُه َلْم َيِجْدُه َشْيًئا َوَوَجَد اللاَو  وقولو:

]النساء[،  ({042}وََكلاَم اللاُو ُموَسى َتْكِليًما) [، وقولو:39]النور: ِعْنَدُه فَػَوفااُه ِحَسابَُو{
 اآليات ُب القرآف. وما أشبو ىذه

أليس إ٪تا غلطت ا١تشبهة ُب تأويلها ؟ فشبهت اهلل عز وجل ٓتلقو وخرجت من توحيده، 
أليس ىذا من قولكم واحتااجكم على ا١تشبهة ؟ وأف لذلك عندكم تأويبلً جهلتو ا١تشبهة 

 وغلطت فيو ؟

 فإذا قلت: نعم.

اليت اعتقدت هبا اٞترب قلنا لك: فكذلك غلطت وجهلت أنت ومن قاؿ بقولك ُب اآليات 
والفرية على اهلل عز وجل ببل برىاف وال بينة فبل فرؽ بينك وبينهم ُب ذلك إذ جهلت 

تأويل ىذه اآليات وتفسَت كتابو ٚتيعاً من أولو إىل آخره، واٗتذت تأويلك بزعمك علماً، 
 وحينئذ ىلكت وأىلكت وشّبهت كما شبهوا ومل يصح توحيدؾ.

ما قد نقضناه عليك من التوحيد فيما جهلت من العدؿ ُب غَت والدليل على صدؽ قولنا 
موضع وكلو قد ٚتعو ىذا الكتاب، وكل ما جهلت من العدؿ ُب اآليات اليت تعلقت هبا 

فاعلم يقيناً أهنا على مثل ذلك القياس الذي تعلقت بو ا١تشبهة ألف العدؿ حكم واحد ال 



فساد ُب واحد منهما وال علقة وال خلل فيو كما التوحيد حكم واحد ال خلل فيو وال 
حاة ١تبطل ؛ ألهنما أصل دين اهلل عز وجل الذي تعّبد بو النبيُت واألئمة الصادقُت، 

 وٚتيع األمة من األولُت واآلخرين، وال يصح اإلسبلـ إال هبما.

ولو أنك تعلقت علينا ْترؼ واحد حىت ال نقدر لو على جواب وال ٩ترج منو ْتاة لفسد 
}َبْل نَػْقِذُؼ بِاْلَحقٍّ َعَلى اْلَباِطِل فَػَيْدَمغُُو  ؿ ومل يقم حق ولبطل قولو عز وجل:ٚتيع العد

 ]األنبياء[.({06فَِإَذا ُىَو زَاِىٌق َوَلُكُم اْلَوْيُل ِمماا َتِصُفوَف)

فاٟتق حق ُب نفسو ال باطل فيو، والباطل باطل ُب نفسو ال حق فيو، ولو كاف األمر على 
واحتاات بو ُب كتابك لكاف اٟتق والباطل ٦تتزجُت ال ٮتلص واحد  ما ذكرت واعتقدت

منهما من اآلخر وال يبُت عدؿ من جور وال حكمة من ظلم، وال صواب من عبث، وال 
فساد من صبلح، وال حق من باطل، وال حسن من قبيح، وال ٤تق من مبطل، وال نيب من 

 ضبلؿ. متنبئ، وال حكم الرٛتن من حكم الشيطاف، وال ىدى من

فكل حاة لك ىي ُب معٌت واحد من اٞتور والتشبيو ونفي العدؿ عن ربك، فما أقبح 
حالك وأفحش مقالك، ألنك أتيت فيو على اٞتور والظلم والفساد وا٠تروج من اٟتكمة 

 وإبطاؿ الربوبية.

وجوابنا عند إثبات العدؿ بشواىد الكتاب وهتذيب اٟتق ونفي اٞترب واٞتور والظلم، فقد 
ا جوابك إىل آخر كتابك ْتوؿ اهلل وعونو، وليس اٞتعل من اهلل عز وجل إال على ما رأين

ذكرنا لك من أنو جعل حكم وتسمية واٞتعل اآلخر جعل حتم وجرب وقسر ال بد من 
ذلك، وإال لـز كل مدٍع بطبلف الكتاب وا٠تروج من العدؿ واٟتكمة ؛ ألنو ال بد لكم على 

وجل وتكذيب رسلو وكتبو وتناقضها واختبلفها، وقد  قود قولكم من ٕتوير ا٠تالق عز
]النساء[، أو الرجوع  ({64}َوَلْو َكاَف ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللاِو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتََّلفًا َكِثيًرا) قاؿ:

إىل قولنا بالعدؿ وترؾ قولكم من اٞترب والفرية على اهلل عز وجل والطعن على حكمتو، 
 والنصارى بكم ؛ ألهنم ال يقولوف باٞترب كما قلتم.ومشاتة اليهود 



وأما قولك إف اهلل عز وجل جعل صدورىم ضيقة حرجة وكذلك ٚتيع ما أسندت من 
 الظلم إىل اهلل سبحانو إ٪تا يكوف منو إىل عباده زعمت بغَت ظلم وال يسمى ظلماً.

نبيُت وا١ترسلُت قلنا لك: فما حاتك على من قاؿ لك: وكذلك ىل ٬توز أف يُدخل اهلل ال
والشهداء والصاٟتُت وا١تؤمنُت النار ؟ وأف يُدخل ا١تشركُت والكافرين وٚتيع الظا١تُت 

 والعاصُت اٞتنة وال يكوف ذلك منو ظلماً وال جوراً ؟

 فإف قلت: إف ذلك شيء ال ٬توز.

 قلنا لك: من أين قلت بأنو ال ٬توز ؟

؛ رجعت عن قولك، وصرت إىل قولنا  فإف قلت: ألف اهلل عز وجل عدؿ ال يظلم وال ٬تور
 بالعدؿ.

وإف قلت: إنو جائز أف يدخل اهلل األنبياء وا١تؤمنُت النار، ويدخل ا١تشركُت والكافرين اٞتنة 
وال يكوف ذلك منو بظلم تركت القرآف صراحاً وخرجت من حد من ُيكّلم عند ٚتيع الناس 

َتَب َعَلى نَػْفِسِو }كَ  وباف جهلك وفارقت اإلسبلـ وخرجت من قولو عز وجل:
[، مع آيات كثَتة قد أوجب فيها على نفسو اٞتنة للمطيعُت والنار 12]األنعاـ: الراْحَمَة{

}َوَمْن َأْصَدُؽ ِمَن اللاِو  ]النساء[، ({65}َوَمْن َأْصَدُؽ ِمَن اللاِو َحِديثًا) للعاصُت، ٍب قاؿ:
 ]الرعد[. ({10ْخِلُف اْلِميَعاَد)}ِإفا اللاَو ًَل يُ  ]النساء[، وقولو: ({044ِقيًَّل)

}َكَذِلَك  وقد كفاؾ آخر اآلية اليت ذكرت ُب ضيق الصدور وحرجها قولو عز وجل: 
]األنعاـ[، فوجب أنو إ٪تا جعل ذلك  ({043َيْجَعُل اللاُو الرٍّْجَس َعَلى الاِذيَن ًَل يُػْؤِمُنوَف)

هبا ١تا استحقوه بًتكهم لدينو وأهنم التضييق واٟترج حكماً َحَكَم بو عليهم وتسمية ٝتاىم 
مل يستعملوا عقو٢تم اليت وىبها ٢تم وركبها فيهم ُب طلب اٟتق والنااة من النار، فهذا ىو 

 جواب ما سألتنا عنو، واٟتمد هلل رب العا١تُت.

 }ُأولَِئَك الاِذيَن َلْم يُرِدِ  ٍب قاؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي: ٍب سلهم عن قوؿ اهلل سبحانو:
 [، ما يعٍت بذلك ؟41]ا١تائدة: اللاُو َأْف يَُطهٍَّر قُػُلوبَػُهْم{

 فإف قالوا: إف اهلل مل يرد تطهَت قلوب بعض العباد ؛ فذلك العدؿ قد أقروا بو.



وإف وجهوا تأويلها على غَت ىذا، فسلهم: أليسوا يستطيعوف أف يكوف منهم ما مل يرد اهلل 
 أف يكوف ؟

يس قد يريد اهلل أف يكوف أمر، ويريد إبليس أف يكوف غَته، فإف قالوا: بلى، فقل: أفل
وإرادهتما فيو على وجو واحد ليس على وجو جرب وال قسر فيكوف ما يريد إبليس أف يكوف 

 وال يكوف ما يريد اهلل أف يكوف ؟

 فإف قالوا: نعم، فقل: مِلَ ذلك، أمن عاز من إرادة اهلل وقوٍة من إرادة إبليس؟

؛ فقل: أفليس قد يريد اهلل أف يكوف أمر على وجو وود إبليس أف ال يكوف فإف قالوا: نعم 
ذلك الذي أراد اهلل على وجو ما أراد اهلل وإرادهتما على وجو واحد فيكوف ما يريد إبليس 

 وال يكوف ما يريد اهلل أف يكوف ؟

يرد ومل فإف قالوا: نعم ؛ فقل: أليس قد أراد اهلل وأحب أف يكوف ما أراد أف يكوف، ومل 
٭تب أف يكوف ما أراد إبليس، فغلبت إرادة إبليس و٤تبتهإرادة اهلل و٤تبتو وكانت أقوى منها 

 ؟

فإف قالوا: نعم ؛ فهذا من أعظم االفًتاء على اهلل ألهنم ُيسألوف عن ذلك أليس قوة إبليس 
 أقوى من قوة اهلل، فقد يكوف بعض خلقو أقوى منو ُب بعض األمور ؛ ولن يعطوؾ ىذا.

فإف ُقِطعوا بو ومل ٬تيبوؾ فيو وقالوا: بل يكوف ما أراد اهلل أف يكوف، وال يكوف ما أراد 
إبليس أف يكوف، وإرادة اهلل و٤تبتو أقوى من إرادة إبليس و٤تبتو ؛ فكذلك ]قولنا[، تعاىل 
اهلل وتبارؾ ما أراد اهلل أف يكوف فسوؼ يكوف كما أراد اهلل أف يكوف ال يعازه شيء وال 

 قوى منو، وال مثل هلل، وال شبيو، وال ند ؛ تبارؾ ربنا وتعاىل.شيء أ

 الجواب8

}ُأولَِئَك  وسألت عن قوؿ اهلل جل ثناؤه: قاؿ أحمد بن يحيى صلوات اهلل عليهما8
[، وقلت: ما يعٍت بذلك متعنتاً لنا، 41]ا١تائدة: الاِذيَن َلْم يُرِِد اللاُو َأْف يَُطهٍَّر قُػُلوبَػُهْم{

لينا ؛ فاٝتع ما نرد عليك ْتوؿ اهلل وطولو من إثبات العدؿ ونفي اٞتور والقوؿ على ورازياً ع
 اهلل جل ثناؤه باٟتق، وباهلل نستعُت وعليو نتوكل.



وإنا نقوؿ لك: اعلم علماً يقينا ال كذب فيو أف ليس ُب ٚتيع القرآف من أولو إىل آخره آية 
ة واحدة، وليس من سورة إال وفيها العدؿ واحدة يثبت هبا اٞترب وال يتعلق أىلو منها بشعر 

 قائم واضح شاىد هلل عز وجل بعدلو ونفي اٞتور عنو.

و٨تن نسألك فنقوؿ لك: ما تقوؿ إف سألك سائل فقاؿ لك: ىل هلل سبحانو حق فيو 
 باطل أو باطل فيو حق ؟

فإف قلت: ال ٬توز ذلك ؛ جئَت باٟتق ولزمك أنك قد رجعت عن مذىبك وصرت إىل 
 بالعدؿ.قولنا 

وإف قلت: نعم هلل حق فيو باطل أو باطل فيو حق أكذبت القرآف وكفرت بالرٛتن وصرت 
}َبْل نَػْقِذُؼ بِاْلَحقٍّ َعَلى اْلَباِطِل  إىل قوؿ عبدة األوثاف ألنو عز وجل يقوؿ وقولو اٟتق:

بياء[، وىذا أكرب الدليل أف ]األن({06فَػَيْدَمغُُو فَِإَذا ُىَو زَاِىٌق َوَلُكُم اْلَوْيُل ِمماا َتِصُفوَف)
 ليس هلل عز وجل حق فيو باطل وال باطل فيو حق، وذلك عن اهلل عز وجل منفي.

نا عن قوؿ اهلل سبحانو: }فَاْليَػْوـَ ًَل ُتْظَلُم نَػْفٌس َشْيًئا َوًَل ُتْجَزْوَف  ٍب نقوؿ لك أيضاً: خربِّ
 ذه اآلية ؟]يس[، ىل أنت مقر هب ({32ِإًلا َما ُكْنُتْم تَػْعَمُلوَف)

فبل بد لك من نعم ؛ فإذا قلت ذلك، قلنا لك: فهل صدؽ اهلل جل ثناؤه ُب ىذه اآلية 
 أهنا حق كما قاؿ وأنو يـو القيامة ال يظلم أحداً شيئاً وال ٬تزيهم إال ما كانوا يعملوف ؟

 فإف قلت: ال ؛ كفرَت.

الفرية على اهلل  وإف قلت: نعم ؛ لزمك أف ٚتيع ما عددت وسطرت ُب كتابك وتأولت من
 عز وجل باطل قد كذبت فيو إذ أقررت أنو ال يظلم وال ٬تزي إال ٔتا عملوا.

 فإف قلت: إنو ما فعل من ظلم مل يكن بظلم.

قلنا لك: فهذا كبلـ اجملانُت وقد احتاانا عليك ُب بطبلف ذلك ُب ىذا الكتاب ٔتا ال 
 تدفعنا أنت وال غَتؾ أبداً.



}ُأولَِئَك الاِذيَن َلْم يُرِِد اللاُو  يت سألت عنها من قولو عز وجل:ٍب نقوؿ لك: ىذه اآلية ال
[، ىي من وسط كبلـ تركت ما قبلو وما بعده، وما عليك 41]ا١تائدة: َأْف يَُطهٍَّر قُػُلوبَػُهْم{

 فيو من وجوب اٟتاة وثبات العدؿ وفساد دعواؾ ُب اٞترب والفرية على اهلل.

}َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍؿ ِإًلا  ف العرب، قاؿ اهلل عز وجل:وذلك أف القرآف عريب نزؿ بلسا
[، وقد تكوف اآلية من ا١تتشابو وغَته ترد على 4]إبراىيم: بِِلَساِف قَػْوِمِو لُِيبَػيٍَّن َلُهْم{

ا١تسؤوؿ وتفسَتىا ُب أوؿ القصة أو ُب آخرىا أو ُب أوؿ السورة أو ُب آخرىا، أو يوجد 
}َوقَالُوا يَاأَيػَُّها الاِذي  رى غَت السورة اليت ىي فيها مثل قولو عز وجل:تفسَتىا ُب سورة أخ

( َلْو َما تَْأتِيَنا بِاْلَمََّلِئَكِة ِإْف ُكْنَت ِمَن 4نُػزٍَّؿ َعَلْيِو الذٍّْكُر ِإناَك َلَمْجُنوٌف)
َقَلِم }ف َوالْ  ]اٟتار[، فخرج جواهبا ُب سورة أخرى وىو قولو عز وجل: ({5الصااِدِقيَن)

]القلم[، رداً عليهم فيما قالوا على  ({4( َما أَْنَت بِِنْعَمِة رَبٍَّك ِبَمْجُنوٍف)0َوَما َيْسُطُروَف)
 رسولو صلى اهلل عليو من اٞتنوف فنفاه اهلل عز وجل عنو.

ْم ِمَن }َوِإْف ِخْفُتْم َأًلا تُػْقِسُطوا ِفي اْلَيَتاَمى فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلكُ  ومثل قولو عز وجل:
[، فخرج جواهبا ُب موضع آخر، ومثل ىذا كثَت ُب القرآف يطوؿ 3]النساء: النٍَّساِء{
 شرحو.

فأما اآلية اليت سألت عن وسطها وتركت ما قبلها من قولو الذي يوجب لو عز وجل على 
عباده ]اٟتاة[ والرباءة من اٞتور والظلم وخلق أفعاؿ العباد وإرادتو لكفرىم وقضائو الفساد 

}َوالسااِرُؽ  عليهم قولو عز وجل ُب أوؿ الكبلـ، وتبياف حكمتو وعدلو جل ثناؤه:
[، ومل يقل جزاًء 38]ا١تائدة: َوالساارَِقُة فَاْقَطُعوا َأْيِديَػُهَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاًًل ِمَن اللاِو{

ما خلقت من ٔتا قضيت عليهما وال ما قدرت من فعلهما، وال ما أردت من سرقتهما وال 
]ا١تائدة[، يعٍت بالنكاؿ إقامة  ({16}َنَكاًًل ِمَن اللاِو َواللاُو َعزِيٌز َحِكيٌم) فعلهما، ٍب قاؿ:

 اٟتد على من سرؽ ألنو عزيز حكيم، واٟتكيم ال يفعل إال اٟتكمة والعدؿ.



فَِإفا  و ٍب قاؿ:فنسب الظلم واإلصبلح إلي }َفَمْن تَاَب ِمْن بَػْعِد ظُْلِمِو َوَأْصَلَح، ٍب قاؿ:
 ]ا١تائدة[. ({17اللاَو يَػُتوُب َعَلْيِو ِإفا اللاَو َغُفوٌر رَِحيٌم)

وزعمت أنت وإخوانك اجملربة أف من علم اهلل منو أنو ال يتوب أف اهلل ال يريد منو التوبة 
ألف ُب ذلك زعمتم فساد علمو، ولو كاف األمر على ما قلتم ما جاز ُب اٟتكمة أف يقوؿ: 

{،  (17َمْن تَاَب ِمْن بَػْعِد ظُْلِمِو َوَأْصَلَح فَِإفا اللاَو يَػُتوُب َعَلْيِو ِإفا اللاَو َغُفوٌر رَِحيٌم)فَ }
كأنكم ما ٝتعتم ىذا القوؿ ُب كتاب اهلل قط، وال قرأ٘توه وال فكرًب فيو ساعة واحدة حباً 

 ال من ظلم.للمكابرة، وعصبية على اٞتهل وتقليداً للكرباء، فبل يبعد اهلل إ

}َأَلْم تَػْعَلْم َأفا اللاَو َلُو ُمْلُك  ٍب قاؿ عز وجل على إثر ىذا القوؿ الذي شرحنا من القرآف:
الساَمَواِت َواْْلَْرِض يُػَعذٍُّب َمْن َيَشاُء َويَػْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َواللاُو َعَلى ُكلٍّ َشْيٍء 

أنو يغفر لكافر وال مشرٍؾ ماتا على ]ا١تائدة[، فواهلل ما عٌت عز وجل  ({21َقِديٌر)
اإلصرار، وال لغَت٫تا من الظا١تُت ٦تن أصر على الظلم والعدواف، وال أنو يغفر ١تؤمن مل يأت 

ّتميع فرائضو وإ٪تا عٌت بذلك أىل االستحقاؽ ألنو عز وجل يشاء أف يغفر للمؤمنُت 
 ويشاء أف يعذب الكافرين وا١تشركُت.

ِإفا اللاَو ًَل يَػْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ ِبِو َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمْن } تصديق ذلك: قولو عز وجل:
 [، يعٍت ١تن تاب ورجع إىل اٟتق وأقلع عن ا٠تطايا.48]النساء: َيَشاُء{

[، 156]األعراؼ: }َورَْحَمِتي َوِسَعْت ُكلا َشْيٍء َفَسَأْكُتبُػَها لِلاِذيَن يَػتػاُقوَف{ وقولو:
 ]األعراؼ[. ({34رَْحَمَة اللاِو َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِنيَن) }ِإفا  ويقوؿ:

}يَاأَيػَُّها الراُسوُؿ ًَل َيْحُزْنَك الاِذيَن ُيَسارُِعوَف ِفي اْلُكْفِر ِمَن الاِذيَن قَاُلوا  ٍب قاؿ مع ىذا:
َسمااُعوَف لِْلَكِذِب َسمااُعوَف ِلَقْوـٍ َءاَمناا بِأَفْػَواِىِهْم َوَلْم تُػْؤِمْن قُػُلوبُػُهْم َوِمَن الاِذيَن َىاُدوا 

[، فاٝتع أنت إىل ىذه الصفة وىذا العدؿ من اهلل عز وجل إنو عّزى 41]ا١تائدة: َءاَخرِيَن{
نبيو صلى اهلل عليو أف ال ٭تزنو مسارعتهم ُب الكفر الذي اختاروه وآثروا فيو ا٢توى على 

 لصحة من القلوب واعتقاد الضمائر.اتباع اٟتق وأهنم آمنوا بالقوؿ باألفواه ال با



}َلْم يَْأُتوَؾ ُيَحرٍُّفوَف اْلَكِلَم ِمْن بَػْعِد َمَواِضِعِو يَػُقوُلوَف ِإْف ُأوتِيُتْم َىَذا  ٍب قاؿ عز وجل:
َنَتُو فَػَلْن َتْمِلَك َلُو ِمَن اللاِو  َفُخُذوُه َوِإْف َلْم تُػْؤتَػْوُه فَاْحَذُروا َوَمْن يُرِِد اللاُو ِفتػْ

 [.41]ا١تائدة: ْيًئا{شَ 

 فإف قاؿ قائل: فما ىذه الفتنة ُب ىذا ا١توضع ٨تن ٧تد أف اهلل يريد فتنة الناس ؟

قلنا لو: إف الفتنة ُتصَرؼ ُب كتاب اهلل عز وجل على عشرة أوجو واضحة ُب القرآف ؛ 
أف فمنها: عذاب، ومنها: فتنة سيف، ومنها: فتنة ٤تنة، وىذه الفتنة ُب ىذه اآلية ٬توز 

}يَػْوـَ ُىْم َعَلى النااِر  تكوف عذاباً، والدليل على ذلك قولو عز وجل:
]الذاريات[، وليس ُب اآلخرة فتنة إال العذاب ؛ ألف الفتنة عندؾ ىي  ({01يُػْفتَػُنوَف)

 اٟترب، وليس ُب اآلخرة حرب وال إغراء وال سيف.

 موسى صلى اهلل والفتنة أيضاً ىي ٤تنة، والدليل على ذلك: قوؿ اهلل عز وجل ُب
[، وموسى صلى اهلل عليو غَت مفتوف بالفتنة اليت ذىبت 40]طو: }َوفَػتَػنااَؾ فُػُتونًا{ عليو:

 إليو اجملربة والعواـ.

}َوَظنا َداُوُد َأناَما فَػتَػنااُه فَاْستَػْغَفَر رَباُو َوَخرا رَاِكًعا  وكذلك قولو عز وجل:
امتحناه ألف الظن ُب مواضع من القرآف يقُت ؛ من ]ص[، أي أيقن أنا  ({42َوَأنَاَب)

[، فظنهم ُب ىذا 53]الكهف:}َورََأى اْلُمْجرُِموَف النااَر َفظَنُّوا َأنػاُهْم ُمَواِقُعوَىا{ ذلك قولو:
 ا١توضع يقُت، وذلك جائز ُب لغة العرب، قاؿ الشاعر وىو دريد بن الصِّّمة اُٞتَشمي:

 اتِلٍ فقلُت ٢تم ظُنُّوا بأْلَفي ُمق
 يعٍت قلت ٢تم أيقنوا بألفي مقاتل.

 سرابيلهم بالفارسيِّ اْلُمَسرَّدِ   
 
  

رَُكوا َأْف يَػُقوُلوا َءاَمناا 0}الم) وكذلك قولو عز وجل ُب الفتنة:  ( َأَحِسَب النااُس َأْف يُػتػْ
يَن ِمْن }َوَلَقْد فَػتَػناا الاذِ  ]العنكبوت[ أي وىم ال ٯتتحنوف، ({4َوُىْم ًَل يُػْفتَػُنوَف)

 [، أي ولقد امتحنا الذين من قبلهم.3]العنكبوت: قَػْبِلِهْم{



ولو كاف اهلل عز وجل يفنت ا٠تلق على ما ذىبتم إليو مل يكن بُت فعلو وبُت فعل إبليس 
فرؽ ُب الغش للخليقة واٟتسد وإرادة التلف وا٠تلود ُب النار ؛ فسبحاف اهلل العظيم وتعاىل 

 فهذا ىذا. عما قلتم علواً كبَتاً !!

ٍب قاؿ عز وجل ُب أثر ىذه اآليات اليت أوجب فيها على الظا١تُت اٟتاة وقطع عذرىم 
وألزمهم ا٠تطأ ٔتعصيتهم وبرأ نفسو عز وجل من ظلمهم وفعلو، وألزمو إياه عبداهلل بن يزيد 

يَُطهٍَّر قُػُلوبَػُهْم َلُهْم }ُأولَِئَك الاِذيَن َلْم يُرِِد اللاُو َأْف  البغداذي وإخوانو اجملربة فقاؿ عز وجل:
نْػَيا ِخْزٌي َوَلُهْم ِفي اْْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم) ]ا١تائدة[، فيا لك الويل ىل  ({20ِفي الدُّ

يكوف من اهلل عز وجل ا٠تزي والعقاب على غَت جـر وال ذنب، وإ٪تا أراد هبذا القوؿ عز 
٧تاستها فلم يطهروىا بالدخوؿ وجل أنو مل يرد أف يطهر قلوهبم اليت ٧تسوىا وأصروا على 

ُب اإلٯتاف، فأخرب جل ثناؤه أنو مل يرد أف يطهرىا وال ٭تكم ٢تا بالتطهرة وىم مل يطهروىا 
ومل ٭تسنوا النظر ٢تا، ولو طهرىا ومل يطهروىا لكاف ذلك ىو نفس اٞترب والقسر ومل ٬تب 

 ٢تم ٛتد وال شكر وال حسن ثناء وال أجر.

فيو النظر، والعاب كل العاب كيف استازت ُب ملك اهلل فهذا ما سألت عنو، فأنعم 
}ِإفا اللاَو ًَل َيْظِلُم النااَس َشْيًئا َوَلِكنا النااَس َأنْػُفَسُهْم  عظمة سلطانو وعدلو وقولو

]يونس[، أف تقلب ذلك القوؿ كلو، فنسبتو إىل اهلل عز وجل وقد ٝتعتو  ({22َيْظِلُموَف)
نْػَيا ِخْزٌي َوَلُهْم ِفي }ُأولَِئَك الاِذي يقوؿ: َن َلْم يُرِِد اللاُو َأْف يَُطهٍَّر قُػُلوبَػُهْم َلُهْم ِفي الدُّ

]ا١تائدة[، فاٝتع أوؿ الكبلـ إىل ما قاد فخرج فيو صحة  ({20اْْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم)
العدؿ وبياف كذبك على اهلل عز وجل وفريتك عليو ما ليس من دينو فهو الربيء من ذلك 

 ثناؤه. جل

بل ليت شعري فيما استحقوا ا٠تزي ُب الدنيا والعذاب العظيم ُب اآلخرة، ُب أمر ىو فعلو 
 أـ ىم فعلوه بأنفسهم ؟

 فإف كاف ىو الذي فعلو ؛ فقد صح فيو اٞتور.

 وإف كانوا ىم الذي فعلوه ؛ فهذا القرآف يشهد بفعلهم، وبراءة اهلل عز وجل ٦تا قلت.



منو ظلماً ٢تم وال جوراً عليهم ؛ فليت شعري كيف يكوف ٍب قلت: إنو ال يكوف ذلك 
الظلم عندؾ وعند ٚتيع الناس إال ما ال يعقل وال سبيل إىل الوقوؼ عليو، فسبحاف اهلل 

 العظيم، وتعاىل عما يقولوف علواً كبَتاً.

فأخربنا أيضاً عن قولك: إف اهلل عز وجل عما قلت أراد من الكفار الكفر، ومل يرد منهم 
}ِإْف يَػتاِبُعوَف ِإًلا الظانا َوَما  اإلٯتاف ؛ أقولك أصدؽ أـ قوؿ اهلل عز وجل حيث يقوؿ:

 ]النام[؟({41تَػْهَوى اْْلَنْػُفُس َولََقْد َجاَءُىْم ِمْن رَبٍِّهُم اْلُهَدى)

فإف قلت: إف اهلل عز وجل ُب ىذه اآلية أصدؽ منك فيما ادعيت ؛ لزمك أنك قد 
 عدؿ، ولزمك أنك كنت مبطبلً ُب دعواؾ ال بد لك من ذلك.رجعت إىل قولنا بال

وإف قلت: إنك أصدؽ من اهلل عز وجل، كفرَت عند ٚتيع أىل اإلسبلـ ووجب عليهم 
 قتلك من آخر ساعاتك ال بد لك من ذلك.

 وأما قولك: إنا نقوؿ إنا نستطيع أف يكوف منا ما مل يرد اهلل عز وجل أف يكوف.

قلت لنا: أفليس قد يريد اهلل أف يكوف أمر، ويريد إبليس أف يكوف فإف قلنا: بلى زعمت ؛ 
غَته وإرادهتما زعمت على وجو واحد ليس على وجو جرب وال قسر، فيكوف ما يريد إبليس 

 أف يكوف وال يكوف ما أراد اهلل أف يكوف.

ٝتع وقد فهمنا ما أردت كلو واختصرنا عن التطويل ُب الكبلـ الفاسد الذي ال وجو لو ؛ فا
 إىل قولنا، وأنعم النظر فيو:

فإنا نقوؿ: إنو قد يكوف منا ما مل يُرِد اهلل عز وجل ونستطيع أيضاً أف يكوف منا ما أراد اهلل 
فالذي يريد اهلل عز وجل منا الطاعة والذي ال يريده منا ا١تعصية ومل ٬تربنا على واحد منهما 

بورين على شرط منو عز وجل أف اٞتنة جرباً ومل يقسرنا عليها قسراً، و٨تن ٥تَتين غَت ٣ت
واجبة للمطيعُت وأف النار واجبة للعاصُت، وقد يفعل ا٠تلق وىو أكثر فعلهم ما ال يريد اهلل 
عز وجل من الكفر وٚتيع ا١تعاصي، ويفعلوف ما يريد إبليس منهم من ٚتيع الشرؾ والكفر 

ناً وال ضعفاً وال نقصاً وال وا١تعاصي، وليس ذلك ٔتُْدِخل على اهلل عز وجل عازاً وال وى
}َوَلْو َشاَء رَبَُّك َما فَػَعُلوُه َفَذْرُىْم  عيباً وال غلبًة وال قهراً، على أنو عز وجل الذي قاؿ:



َنا ُكلا نَػْفٍس  ]األنعاـ[، وقاؿ: ({004َوَما يَػْفتَػُروَف) َنا َْلتَػيػْ }َوَلْو ِشئػْ
[، 107]األنعاـ: ُو َما َأْشرَُكوا{}َوَلْو َشاَء اللا  [، وقولو:13]السادة:ُىَداَىا{
}َوَلْو  [، وقولو:99]يونس: }َوَلْو َشاَء رَبَُّك َْلَمَن َمْن ِفي اْْلَْرِض ُكلُُّهْم َجِميًعا{ وقولو:

ُلوَ  ُهْم َوَلِكْن لَِيبػْ [، يريد أنو يفًتض على 4]٤تمد: بَػْعَضُكْم بِبَػْعٍض{ َيَشاُء اللاُو ًَلنْػَتَصَر ِمنػْ
 الكافرين. ا١تؤمنُت جهاد

ومثل ىذه اآليات كثَت ُب القرآف ٮتربنا عز وجل أنو لو شاء فعل ذلك الذي ٝتينا قسراً 
وجرباً، ولو فعلو مل تقم لو قائمة ومل يعازه شيء، ومل يقو على أمره ومل يعانده معاند، ومل 

اء ٭ُتل دوف إرادتو حائل إذ ىو عز وجل الذي لو أراد أف يُفٍت ٚتيع من ٖتت أدًن السم
 بذّرة من ىذه الذر ألىلكهم كلهم ٚتيعاً ُب أسرع من ١تح البصر.

إال أنو عز وجل أمر ٗتيَتاً، وهنى ٖتذيراً، فلم يُطع كرىاً، ومل يُعص مغلوباً، وىذه اآليات إ٪تا 
دؿ هبا على أف فعل من فعل ظلماً وعصى الرسل وخالف الكتب مل يكن ذلك عن عاز 

 يف الذليل غلب مراد اهلل القوي العزيز.وغلبة وال أف مراد إبليس الضع

وال أنا قلنا ذلك وال جهلناه كما جهلت اٟتق، ولكنو ١تا كاف التخيَت صار إىل إرادة إبليس 
من جنوده وأوليائو من أحبو وقاؿ مثلو، وىم أنتم ومن أشبهكم من العاصُت، وصار إىل 

ل القوؿ على اهلل عز وجل مراد اهلل عز وجل أولياؤه وأحباؤه وحزبو ا١تؤمنوف، وىم أى
 بالعدؿ والتوحيد ونفي الظلم والتشبيو.

فهذا ىو اٟتاة ودليل ذلك وشاىده من كتاب اهلل عز وجل ال ٖتصيو من الشواىد مثل 
َؽ َعَلْيِهْم ِإبِْليُس ظَناُو فَاتػابَػُعوُه ِإًلا َفرِيًقا ِمَن  قولو عز وجل: }َولََقْد َصدا

 .]سبأ[ ({41اْلُمْؤِمِنيَن)

وقولو عز وجل ٭تكي عن حاة إبليس على الكفار اليت علم اهلل عز وجل أنو قد صدؽ 
}َوِإْذ زَياَن َلُهُم الشاْيطَاُف َأْعَماَلُهْم َوقَاَؿ ًَل َغاِلَب َلُكُم اْليَػْوـَ ِمَن  عليهم فيها حيث يقوؿ:

ا تَػَراَءِت اْلِفئََتاِف َنكَ  َص َعَلى َعِقبَػْيِو َوقَاَؿ ِإنٍّي بَِريٌء ِمْنُكْم النااِس َوِإنٍّي َجاٌر َلُكْم فَػَلما
 ]األنفاؿ[. ({26ِإنٍّي َأَرى َما ًَل تَػَرْوَف ِإنٍّي َأَخاُؼ اللاَو َواللاُو َشِديُد اْلِعَقاِب)



وقولو عز وجل ٭تكي عن فلج إبليس للكفار ويربئ اهلل عز وجل من فعلهم وفعل نفسو، 
انو اجملربة يلزموف اهلل عز وجل أفعاؿ ا١تشركُت والكفرة وعبداهلل بن يزيد البغداذي وإخو 

ا١تعاندين والدىرية األخسرين والزنادقة الكاذبُت وعباد النور والظلمة ا١تعاندين وعباد البددة 
األرذلُت وٚتيع الظا١تُت والعاصُت، وىذا القرآف أكرب شاىد وأعظم حاة وأوضح برىاف 

}َوقَاَؿ  اجو عليهم يـو القيامة حيث يقوؿ:حيث ٭تكي عز وجل عن قوؿ إبليس واحتا
 الشاْيطَاُف َلماا ُقِضَي اْْلَْمُر ِإفا اللاَو َوَعدَُكْم َوْعَد اْلَحقٍّ َوَوَعْدُتُكْم فََأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَف ِلي

َوُلوُموا أَنْػُفَسُكْم َما َأنَا َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلطَاٍف ِإًلا َأْف َدَعْوُتُكْم فَاْسَتَجْبُتْم ِلي َفََّل تَػُلوُموِني 
ِبُمْصرِِخُكْم َوَما َأنْػُتْم ِبُمْصرِِخيا ِإنٍّي َكَفْرُت ِبَما َأْشرَْكُتُموِف ِمْن قَػْبُل ِإفا الظااِلِميَن َلُهْم 

]إبراىيم[، أفبل تسمع إىل قولو: إهنم ىم أشركوه باتباع ا٢توى  ({44َعَذاٌب أَلِيٌم)
 واإلعراض عن ا٢تدى ؟

نقوؿ لك: أخربنا ىل صدؽ إبليس فيما حكى اهلل عز وجل عنو ُب ىذه اآلية على  ٍب
 الكفار أـ كذب عليهم ؟

فإف قلت: صدؽ إبليس؛ لزمك أنك لنا ظامل و٤تاجتك لنا كفر باهلل العظيم، وأف كل ما 
 ادعيت قد كذبت فيو وباف جهلك وفريتك على اهلل عز وجل.

يما حكاه اهلل عز وجل عنو ُب ىذه اآلية ؛ لزمك وإف قلت: بل كذب إبليس ومل يصدؽ ف
أف اهلل تبارؾ وتعاىل أخرب عن إبليس وعن احتااجو على أعداء اهلل عز وجل بالكذب 
واحملاؿ والباطل، وأنو أنزؿ على نبيو صلى اهلل عليو قرآناً ال معٌت لو وال حاة فيو على 

باطلة فاسدة، وال وجو ٢تا، أعدائو، وأف اهلل عز وجل قد احتج ُب ىذا ا١توضع ْتاة 
وكفرت هبذا القوؿ وخرجت بو من اإلسبلـ، وىذا أقوى وأوضح وأبُت عند كل سامع ذي 

لب وفهم من قولك: إنا نعظم الفري على اهلل عز وجل، ومن تكريرؾ ُب أف قوة إبليس 
 أقوى من قوة اهلل يلزمنا ذلك زعمت ؛ فاٝتع ما حل بك من النكاؿ ُب الدنيا قبل ورودؾ

 إىل اآلخرة.



ٍب نقوؿ لك: أليس إ٪تا أراد اهلل عز وجل من أيب جهل الكفر ُب قولك، وإف ٤تمداً صلى 
اهلل عليو أراد منو اإلٯتاف ؛ فأيهما أوىل أف يكوف ولياً هلل وصفوة ؛ الذي وافق إرادتو أو 

 الذي خالفها ؟

يضلل خلقو ومل يرد   وقولو عز وجل ينفي عن نفسو ما أسندت إليو اجملربة ويعلمنا أنو مل
كفرىم، وأف إبليس ىو الذي أراد ذلك منهم وأهنم أطاعوه باتباع أىوائهم بعد البياف 

ْنَساِف اْكُفْر فَػَلماا َكَفَر  واإلعذار واإلنذار، فقاؿ عز وجل: }َكَمَثِل الشاْيطَاِف ِإْذ قَاَؿ ِلْْلِ
( َفَكاَف َعاِقَبتَػُهَما َأنػاُهَما ِفي النااِر 04اْلَعاَلِميَن) قَاَؿ ِإنٍّي بَِريٌء ِمْنَك ِإنٍّي َأَخاُؼ اللاَو َربا 

ا تَػَراَءِت اْلِفَئَتاِف  ]اٟتشر[، وقولو: ({05َخاِلَدْيِن ِفيَها َوَذِلَك َجَزاُء الظااِلِميَن) }فَػَلما
ِإنٍّي َأَخاُؼ اللاَو َواللاُو  َنَكَص َعَلى َعِقبَػْيِو َوقَاَؿ ِإنٍّي بَِريٌء ِمْنُكْم ِإنٍّي َأَرى َما ًَل تَػَرْوفَ 

 ]األنفاؿ[. ({26َشِديُد اْلِعَقاِب)

فأي ظلم تراه يلزمهم إف كاف األمر على قولك إف اهلل عز وجل أراد أف يكوف بعض الناس 
 ظا١تُت وبعضهم مؤمنُت عز اهلل عن ذلك ؟

ىل قولنا ومن أراد الرد عليك فيما احتاات بو من أمر إبليس اٟتاة الواضحة، فاٝتع إ
فإنا نرد عليك السؤاؿ األوؿ فنقوؿ لك: أخربنا عن ٤تمد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ما أراد 

 من الكفار حيث بعث إىل ٚتيع أىل األرض ؛ ىل أراد منهم الكفر أو اإلٯتاف ؟

}َوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإًلا رَْحَمًة  فإف قلت: أراد منهم الكفر ؛ أكذبك اهلل عز وجل ُب قولو:
}لََقْد َجاءَُكْم َرُسوٌؿ ِمْن َأنْػُفِسُكْم َعزِيٌز  ]األنبياء[، وقولو سبحانو: ({015ْلَعاَلِميَن)لِ 

]التوبة[، ويلزمك الكفر  ({046َعَلْيِو َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنيَن رَُءوٌؼ رَِحيٌم)
 ر.إف قلت: إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو أراد الكفر من الكفا

وإف قلت: أراد منهم اإلٯتاف كاف ذلك ىو اٟتق، وىو قولنا وقوؿ ا١تسلمُت ٚتيعاً ؛ فنقوؿ 
 لك عندد ذلك: فأخربنا ما أراد اهلل من الكفار ؟

فإف قلت: أراد منهم الكفر ؛ لزمك من التكذيب ما يشهد عليك بو القرآف مثل قولو عز 
}لُِتْخِرَج  [، وقولو:64]النساء: ُيطَاَع بِِإْذِف اللاِو{}َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍؿ ِإًلا لِ  وجل:



]إبراىيم[،  ({0النااَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر بِِإْذِف رَبٍِّهْم ِإَلى ِصَراِط اْلَعزِيِز اْلَحِميِد)
ُو ُمْلُك الساَمَواِت }ُقْل يَاَأيػَُّها النااُس ِإنٍّي َرُسوُؿ اللاِو ِإلَْيُكْم َجِميًعا الاِذي لَ  وقولو:

 [.158]األعراؼ: َواْْلَْرِض ًَل ِإَلَو ِإًلا ُىَو ُيْحِيي َويُِميُت َفآِمُنوا بِاللاِو َوَرُسولِِو{

يَن ِعْنَد اللاِو  [، وقولو:80]النساء: }َمْن يُِطِع الراُسوَؿ فَػَقْد َأطَاَع اللاَو{ وقولو: }ِإفا الدٍّ
ـُ{ ْسََّل ْسََّلـِ ِديًنا فَػَلْن يُػْقَبَل ِمْنُو َوُىَو  [، وقولو:19]آؿ عمراف: اْْلِ َر اْْلِ }َوَمْن يَػْبَتِغ َغيػْ

}يَاأَيػَُّها الاِذيَن َءاَمُنوا اتػاُقوا اللاَو ]آؿ عمراف[، وقولو: ({63ِفي اْْلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسرِيَن)
( َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللاِو َجِميًعا َوًَل 014َحقا تُػَقاتِِو َوًَل َتُموُتنا ِإًلا َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموَف)

 ]آؿ عمراف[. تَػَفراُقوا{

 ٍب نقوؿ لك: فما أراد إبليس من الكفار ؟ ىل أراد منهم الكفر ؟ أـ أراد منهم اإلٯتاف ؟

}ِإفا  فإف قلت: إف إبليس أراد من الكفار اإلٯتاف ؛ أكذبك عز وجل حيث يقوؿ:
فَاتاِخُذوُه َعُدوًّا ِإناَما َيْدُعو ِحْزبَُو لَِيُكونُوا ِمْن َأْصَحاِب  الشاْيطَاَف َلُكْم َعُدوٌّ 

ـَ َأْف ًَل تَػْعُبُدوا  ]فاطر[، وقولو عز وجل: ({4الساِعيِر) }أََلْم َأْعَهْد ِإلَْيُكْم يَابَِني َءاَد
َنُكُم }ِإناَما يُرِ  ]يس[، وقولو: ({41الشاْيطَاَف ِإناُو َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌن) يُد الشاْيطَاُف َأْف يُوِقَع بَػيػْ

اْلَعَداَوَة َواْلبَػْغَضاَء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصداُكْم َعْن ِذْكِر اللاِو َوَعِن الصاََّلِة فَػَهْل َأنْػُتْم 
]ا١تائدة[، وىذه اآلية أيضاً رادة عليك ومكذبة لك ُب قولك إف اهلل عز  ({70ُمْنتَػُهوَف)
 ا قلت أراد الكفر من الكافرين.وجل عم

 وإف قلت: أراد إبليس الكفر من الكافرين.

قلنا لك: صدقت، ولكن انظر ما يلزمك من ا٢تبلؾ والفضيحة الفاضحة ؛ فإنو يلزمك أف 
إرادة ٤تمد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ٥تالفة إلرادة اهلل سبحانو ؛ ألف ٤تمداً صلوات اهلل 

اف واهلل عز وجل أراد منهم الكفر على قولك، وكذلك الشيطاف عليو أراد من الكفار اإلٯت
أيضاً أراد منهم الكفر، فأيهما ا١توافقُة إرادتو إلرادة اهلل عز وجل أ٤تمد نيب اهلل صلى اهلل 

 عليو ؟ أـ إبليس عدو اهلل لعنو اهلل ؟



مد صلى اهلل فإنو ال بد لك أف تقوؿ: إف إرادة إبليس موافقة إلرادة اهلل عز وجل وإرادة ٤ت
عليو ٥تالفة إلرادة اهلل عز وجل، ىذا الـز لك إال أف ترجع عن ىذا القوؿ فنفلاك وأنت 

 مقهور مغلوب ؛ فاخًت من ىذا ما بدا لك.

واعلم أف ا١توافق أوىل أف يكوف رسوؿ اهلل عز وجل وولياً وصفياً من ا١تخالف هلل جل ثناؤه، 
 قولكم ودينكم واعتقادكم من ٤تمد بن عبداهلل فإبليس أحق بالرسالة واالصطفاء والوالء ُب

رسوؿ اهلل صلوات اهلل عليو ١توافقتو إلرادة اهلل عز وجل و٥تالفة ٤تمد صلى اهلل عليو إلرادة 
اهلل عز وجل، وىذا القوؿ الـز لك باٟتاة الواضحة ولكل ٣ترب على وجو األرض ال ٥ترج 

 عظيم واٞتهل الكبَت.لكم منو إال بالتوبة والرجعة عن ىذا البهتاف ال

وما ُب حسايب أف ٛتية اٞتاىلية اليت اعتصم هبا أىل األصناـ خارجة من قلوبكم إىل القوؿ 
 بالعدؿ، فبل يبعد اهلل إال من ظلم .

واعلم أف ا٢تبلؾ ُب الدنيا والعذاب ُب اآلخرة إ٪تا يقعاف بعد إثبات اٟتاة وإببلغ الرسل 
 واٟتمد هلل رب العا١تُت .وأئمة ا٢تدى َعَلْيهم السَّبلـ، 

َنا ُكلا  وأما اآلية اليت ذكرناىا قبل ىذا ا١توضع اليت قاؿ فيها عز وجل: َنا َْلتَػيػْ }َوَلْو ِشئػْ
نَػْفٍس ُىَداَىا َوَلِكْن َحقا اْلَقْوُؿ ِمنٍّي َْلَْمََلَفا َجَهناَم ِمَن اْلِجناِة َوالنااِس 

َوَلِكْن َحقا اْلَقْوُؿ ِمنٍّي َْلَْمََلَفا َجَهناَم ِمَن : }]السادة[، فتفسَت قولو ({01َأْجَمِعيَن)
 {، فهذه اآلية من أحكاـ اآلخرة، وليست من أحكاـ الدنيا.اْلِجناِة َوالنااِس َأْجَمِعينَ 

}َفُذوُقوا ِبَما َنِسيُتْم لَِقاَء يَػْوِمُكْم َىَذا  وشاىد ذلك الواضح: قولو عز وجل ُب آخر اآلية:
]السادة[، وأنت وإخوانك  ({02ِسيَناُكْم َوُذوُقوا َعَذاَب اْلُخْلِد ِبَما ُكْنُتْم تَػْعَمُلوَف)ِإناا نَ 

اجملربة تلزمونو ذنوهبم وخلق أفعا٢تم وإرادة الكفر منهم، وأنو مل يرد زعمت منهم أف يؤمنوا 
 فيبطل علمو ونسيت ترغيبو ٢تم ُب التوبة والرجوع إىل اٟتق فهربت من أمر ووقعت ُب

 أعظم منو.

ولو كنت نظرت ُب باب العلم نظراً شافياً لعلمت أف اهلل عز وجل ليس ألجل العلم أثاب 
وال عاقب، وال خلق جنة وال ناراً وال أرسل الرسل، وال أنزؿ الكتب، وال حذر وال أنذر وال 



ٕتد ُب أعذر وال بشر، وال عنو سأؿ، وال بو أخذ، وال أنزؿ فيو قرآنا وال حاة مع نيب، وال 
 العلم حاة توجب لك أف العلم حائل بُت العباد وبُت الطاعة أبداً ما بقي الدىر.

فاعزؿ العلم من فريتك على اهلل عز وجل ناحية فقد ىلكت وأىلكت من أخذ عنك 
}َوَسيَػْعَلُم الاِذيَن  وتعلم منك وقلدؾ أمر دينو وأذىل عقلو، فبل يبعد اهلل إال من ظلم،

َقِلُبوَف)ظََلُموا َأيا مُ  َقَلٍب يَػنػْ  ]الشعراء[. ({445نػْ

}َأَلْم تَػَر ِإَلى الاِذيَن يَػْزُعُموَف َأنػاُهْم َءاَمُنوا ِبَما أُْنِزَؿ ِإلَْيَك َوَما  فاٝتع إىل قولو عز وجل:
بِِو َويُرِيُد  أُْنِزَؿ ِمْن قَػْبِلَك يُرِيُدوَف َأْف يَػَتَحاَكُموا ِإَلى الطااُغوِت َوَقْد ُأِمُروا َأْف َيْكُفُروا

]النساء[، أىذا و٭تك قوؿ من أراد منهم الكفر  ({41الشاْيطَاُف َأْف ُيِضلاُهْم َضََّلًًل بَِعيًدا)
 وقدره عليهم وخلقو من فعلهم ؟! سبحاف اهلل العظيم وتعاىل عما قلتم علواً كبَتاً!!.

ستعماؿ النظر وتدبر أال ترى كيف تضربوف وجو القرآف وتردوف عليو مكابرة للعقوؿ وتركاً ال
 القرآف فاهلل ا١تستعاف.

والدليل على أف اهلل جل ثناؤه عدؿ ال ٬تور على خلقو وال يقضي عليهم بالفساد: إقراُر 
ا١تخالفُت لنا أنو عز وجل غٍت، فلما صح أنو غٍت، نظرنا ما سبب جور اٞتائر وما الذي 

استابلب منفعة لنفسو أو دفع مضرة ٛتلو على اٞتور ؛ فإذا اٞتائر مل ٭تملو على اٞتور إال 
عنها، ولوال ذلك مل ٬تر ومل يظلم، وإذا ذلك الفعل مل يفعلو إال فقَت ٤تتاج غَت غٍت عن 

فعل ذلك، وإذا الواحد الرٛتن الكبَت ا١تتعاؿ القوي القادر القاىر عز وتعاىل غٍت على 
ٚتيع األشياء كلها  اٟتقيقة ال على اجملاز، وىو غٍت عن عباده وال ٭تتاج إىل شيء من

والغٍت عن عباده ال يستالب لنفسو منفعة وال يدفع عنها مضرة، فصح وثبت أف اٞتور 
والظلم عنو منفي إذ ال فاقة تلزمو وال حاجة تضطره إىل استابلب منفعة وال دفع مضرة 
تقدس عن ذلك رب العا١تُت الذي ال يأمر باٞتور وال يرضاه وال يقضي بالفساد وال ٮتلق 

عاؿ العباد وال يقدر عليهم العبادة لؤلنداد، وال ا١تواالة لؤلضداد، وال قتل أىل الرشاد، أف
 وال القوؿ باإلٟتاد، وال ما ادعوا من الصواحب واألوالد، قدوس قدوس رب العرش العظيم.



}فَػعااٌؿ ِلَما  ٍب قاؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي: ٍب سلهم عن قوؿ اهلل سبحانو:
 ]ىود[، أليس ىو فعاؿ لذلك ؟ ({015يُرِيُد)

 فإف قالوا: بلى ؛ فقل: أفليس قد أراد أف يكوف الناس ٚتيعاً مؤمنُت ؟

 فإف قالوا: بلى ؛ فقل ٢تم: فما ٢تم مل يكونوا كما أراد اهلل أف يكونوا ؟

فإف قالوا: إنو مل يرد أف يكونوا مؤمنُت إرادة قسر، وإ٪تا أراد أف يكونوا مؤمنُت على وجو 
ض إليهم ؛ فقل ٢تم عند ذلك: أليس هلل إرادتاف و٤تبتاف إحدا٫تا ال تكوف كما أراد التفوي

 أف تكوف، واألخرى تكوف كما أراد وأحب ؟

 فإف قالوا: بلى ؛ فقل: أفليس ٗتتلف إرادة اهلل و٤تبتو ؟

فإف قالوا: نعم ؛ أعظموا الفرية على اهلل حيث زعموا أف إرادة اهلل و٤تبتو ٥تتلفة إحدا٫تا 
 اىرة واألخرى مقهورة، واحدة نافذة واألخرى ليست بنافذة.ق

فإف قطعوا هبا فليس ٢تا وجو إال ما أراد اهلل فهو كائن، فلم يرد اهلل أف يؤمن الناس ٚتيعاً 
وال يكفروا ٚتيعاً، وإف ما أراد اهلل أف يكوف فهو كائن كما أراد أف يكوف، فذلك العدؿ قد 

 أقروا بو.
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}فَػعااٌؿ ِلَما  وسألت عن قوؿ اهلل سبحانو: يحيى عليهما السَّلـ8 قاؿ أحمد بن
]ىود[، وزعمت أنا إف قلنا: إف هلل عز وجل إرادتُت و٤تبتُت لزمنا زعمت  ({015يُرِيُد)

أف لو إرادة قاىرة واألخرى مقهورة، وأنا قد أعظمنا على اهلل عز وجل الفرية إف قلنا: أف 
ا٫تا نافذة واألخرى غَت نافذة، وقلت إنو يلزمنا إف قلنا ذلك إرادتو و٤تبتو ٥تتلفة وأف إحد

 أنا نوجب عليو الضعف والقهر.

وإ٪تا ٬تب الضعف على من عاز عن إنفاذ إرادتو وُقهر عن بلوغ أمره وحيل بينو وبُت 
مشيئتو و٤تبتو فهذه صفة العاجز ا١تقهور، والضعيف ا١تكثور ؛ فأما من أراد األمر وا٠تلق ١تا 

البتداع ١تا ابتدع واإلنفاذ ١تا أمرىم اهلل عز وجل ومل ٬تعل فيو ا٠تَتة إىل عباده وال خلق وا
الظلم ألحد من بريتو فخلق ما أراد ونفذ ما أحب ٦تا توىل صنعو فتلك إرادتو اليت حتم 



نفاذىا وقضى كوهنا وقهر سلطانو فطرتو مثل السماوات واألرض والشمس والقمر والناـو 
واٞتباؿ واألشاار واألمطار واألهنار واألجساـ واألعراض، وما كاف من  والرياح والسحاب

خلقو الذي مل يشاور فيو أحداً، ومل يشاركو فيو شريك، ومل يعانده فيو معاند، ومل يعْب  
كونو على أحد، ومل يعذب عليو مضاداً وال عاصياً وحتمو حتماً ال حيلة فيو، فذلك خلقو 

 ا١تقهورة وال ا١تردودة.عز وجل وإرادتو النافذة غَت 

وأما األمر األخر الذي أراد أف يكوف من عباده بالتخيَت منو ٢تم ال باٞترب وال القسر وال 
اٟتتم، فهو: ما أمرىم بو من الطاعات واجتناب احملرمات اليت جاءت هبا الرسل صلوات 

ال يتعدوا  اهلل عليهم، ونزلت هبا الكتب من الفروض الواجبة احملتومة عليهم وأمرىم أف
}ِإفا اْْلَبْػَراَر َلِفي  حدوده ُب ذلك ببل جرب وال قسر بل خَتىم ُب ذلك ٗتيَتاً، وقاؿ ٢تم:

اَر لَِفي َجِحيٍم)01نَِعيٍم)  ]االنفطار[. ({02( َوِإفا اْلُفجا

ولو جربىم جرباً على الطاعة مل يكن ٢تم ٛتد وال أجر كما مل يكن للسماوات واألرض 
 فطرىا عليو من الفطرة. ٛتد وال أجر ١تا

وكذلك ١تا وقع من التخيَت لبٍت آدـ وجب الثواب والعقاب، ولو كاف جرب الكفار على 
ـٍ  الكفر ٍب عذهبم مل يكن بعادؿ وال صادؽ ُب قولو: }َوَما رَبَُّك ِبَظَّلا

 ]فصلت[، مع آيات تكثر وتطوؿ. ({24لِْلَعِبيِد)

}َوَما َكاَف رَبَُّك لِيُػْهِلَك  ]آؿ عمراف[، ({016ْلَعاَلِميَن)}َوَما اللاُو يُرِيُد ظُْلًما لِ  منها:
}ِإفا اللاَو ًَل َيْظِلُم النااَس َشْيًئا  ]ىود[، وقولو: ({005اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوَأْىُلَها ُمْصِلُحوَف)
 .]يونس[، فهذا قولو وخربه الذي ال ينتقض ({22َوَلِكنا النااَس َأنْػُفَسُهْم َيْظِلُموَف)

}ِإناَما قَػْولَُنا ِلَشْيٍء ِإَذا َأَرْدنَاُه َأْف  وأما الدليل أف لو إرادة نافذة ال مرد ٢تا: فقولو عز وجل:
]النحل[، ببل فاقة إىل ذلك القوؿ وال حاجة إىل قوؿ: كن  ({21نَػُقوَؿ َلُو ُكْن فَػَيُكوُف)

امتناع طرفة عُت ؛ ألنو حتم  فيكوف، إ٪تا ا١تعٌت فيو أنو كلما أراد شيئاً كاف ذلك الشيء ببل
 وقسر وجرب وليس ٍَبَّ حاجة وال افتقار إىل قوؿ )كاؼ ونوف(.



ين غَت ٣تبورين لياب  وأما اإلرادة األخرى فهي أنو أراد من العباد الطاعة وترؾ ا١تعصية ٥تَتَّ
 الثواب والعقاب باٟتكمة الظاىرة، وإتقاف الصنع، وقواـ العدؿ الذي ال خلل فيو.

على تلك اإلرادة والشاىد ٢تا: قولو عز وجل للكفار ١تا ادعوا لو األوالد  فالدليل
}َوَجَعُلوا لِلاِو ُشرََكاَء  والصواحب والشركاء واألنداد عز عن ذلك وتعاىل علواً كبَتاً، فقاؿ:

ـْ تُػَنبٍُّئونَُو ِبَما ًَل يَػْعَلُم{  [.33]الرعد: ُقْل َسمُّوُىْم َأ

اجملربة أف اهلل عز وجل أراد من الكفار أف يّدعوا لو الصواحب وزعمت أنت وأصحابك 
واألوالد والشركاء واألنداد، فقد نسبوا إليو عز وجل ما ال يعلم، فيلزمكم أيها اجملربة أف لو 
إرادة ال يعلمها، ومن كانت لو إرادة ال يعلمها فهو أجهل اٞتهاؿ، وإرادتو أحوؿ احملاؿ، 

 ؿ.وىذا فأبطل مقاؿ، وأضل ضبل

وكفى هبذه اٟتاة القاطعة لنا عليك إف عقلت وعزلت ا٢توى ؛ ألنو أراد ما ال يعلم ُب 
قولكم، وىذا أحوؿ احملاؿ الذي ال ٤تاؿ أوضح منو، وُب ىذه اٟتاة وحدىا انقطاعك ُب 

 اإلرادتُت ٚتيعاً، وبياف غلبتنا لك وسقوط حاتك واٟتمد هلل رب العا١تُت.

اللاُو لِيُبَػيٍَّن َلُكْم َويَػْهِدَيُكْم ُسَنَن الاِذيَن ِمْن قَػْبِلُكْم َويَػُتوَب َعَلْيُكْم }يُرِيُد  وقولو عز وجل:
( َواللاُو يُرِيُد َأْف يَػُتوَب َعَلْيُكْم َويُرِيُد الاِذيَن يَػتاِبُعوَف الشاَهَواِت َأْف 44َواللاُو َعِليٌم َحِكيٌم)
اء[، وذلك األمر الذي أراده الذين يتبعوف الشهوات ىو ]النس ({45َتِميُلوا َمْيًَّل َعِظيًما)

 إرادة اهلل أيضاً زعمت ؛ ألنو عندؾ وُب قولك خلقها وقدرىا.

فعند ذلك نقوؿ لك أخربنا عن إرادة اهلل عز وجل الذي ذكر من النبيُت لعباده وا٢تادية 
 للسنن ا١تاضية من اٟتق أليس ىي إرادة اهلل جل ثناؤه ؟

 فرت بالقرآف.فإف قلت: ال ؛ ك

 وإف قلت: نعم.

 قلنا لك: فهل ىي إرادة حق وعدؿ ورشد وصواب ؟

فإف قلت: ال ؛ كفرت وزعمت أف إرادة اهلل عز وجل للبياف لعباده وا٢تداية ٢تم إىل سنن 
 الذين أنعم عليهم من قبلنا أهنا غَت حق وال رشد وال عدؿ وال ىدى.



 قلنا لك: ىذا خروجك من اإلسبلـ ٚتلة.

 ت: إنك ال تقوؿ ذلك وإهنا إرادة عدؿ ورشد وىدى وصواب.وإف قل

 قلنا لك: ىذا ىو اٟتق، وىو قولنا.

ٍب نقوؿ لك: فأخربنا عن إرادة الذين يتبعوف الشهوات، أليس ىي عندؾ أيضاً إرادة اهلل 
 اليت أراد منهم أف يفعلوىا ؟

ل مل يرد منهم فإف قلت: ال ؛ لزمك أنك رجعت عن قولك، وباف جهلك، وأف اهلل عز وج
أف يتبعوا الشهوات وأف ٯتيلوا ميبلً عظيماً، وأف للكفار إرادة ىي غَت إرادة اهلل، وذلك ىو 
اٟتق، وىو قولنا وقوؿ األنبياء وا١ترسلُت، وقوؿ ا١تبلئكة ا١تقربُت، وباف خطؤؾ وفريتك على 

 اهلل وإخوانك اجملربة.

الرجاؿ أمر دينك، فقلت: بل  وإف جسرت وأدركتك اٟتمية على العمى والكفر وتقليد
 إرادة الذين يتبعوف الشهوات ىي إرادة اهلل أرادىا منهم أف يكونوا متبعُت للشهوات.

قلنا لك: فأخربنا عن إرادهتم ىذه اليت أضفتها إىل اهلل عز وجل ما ىي ؟ ىل ىي إرادة 
 رشد وحق وعدؿ وصواب ؟

والصواب والعدؿ واٟتق، أو رجعت فإف قلت: ال ؛ لزمك أف اهلل عز وجل يريد غَت الرشد 
 عن قولك ولزمك أنك كنت مقيماً على الفرية على اهلل عز وجل.

وإف قلت: إهنا إرادة رشد وعدؿ وحق وصواب ؛ لزمك أف إرادة الكفار وا١تتبعُت للشهوات 
ا١تريدين للميل ىي إرادة رشد وحق وعدؿ وصواب، وال فرؽ بُت إرادة اهلل وإرادهتم على 

 لصواب والرشد والعدؿ.زعمك ُب ا

ويلزمك أيضاً أف اهلل عز وجل عاب عليهم ُب كتابو إرادة الصواب والرشد واٟتق والعدؿ، 
وأنو مل يعب عليهم جوراً وال خطأً وال ظلماً، وىذا أعظم كفر قاؿ بو كافر وأعظم فرية 

 افًتاىا مشرؾ، وُب ىذا بياف خطأ ما قلت وسقوط قولك.

عباد ىي إرادة اهلل عز وجل للزمك أف اهلل تبارؾ وتعاىل عز عن ولو كانت كل إرادة من ال
]ىود[، أنو أراد الفواحش كلها وقتل األنبياء  ({015}فَػعااٌؿ ِلَما يُرِيُد) قولكم حيث قاؿ:



وأئمة ا٢تدى وإرادتو زعمَت فعلو فيلزمك أنو فاعل الفواحش، تبارؾ اهلل وتعاىل عن ذلك 
 علواً كبَتاً.

]آؿ عمراف[، يكفينا عن غَته من القوؿ  ({016اللاُو يُرِيُد ظُْلًما لِْلَعاَلِميَن)}َوَما  وقولو:
 لو وجد عقوالً تقبلو.

نَػُهْم{ وقولو: [، فالبغي 17]اٞتاثية: }َفَما اْختَػَلُفوا ِإًلا ِمْن بَػْعِد َما َجاَءُىُم اْلِعْلُم بَػْغًيا بَػيػْ
ولوف أف ٚتيع ذلك من اهلل عز وجل منهم واالختبلؼ منهم، وأنت وإخوانك اجملربة تق

خلق وإرادة وقضاء وجرب سبحاف اهلل جل عن ذلك العزيز الرحيم الذي ال ٭تب الفساد، 
 وال يظلم العباد.

}َوَأماا َثُموُد  ٍب قاؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي: ٍب سلهم عن قوؿ اهلل سبحانو:
 للناس ؟[، أخاصة ىي لثمود أـ عامة 17]فصلت: فَػَهَديْػَناُىْم{

فإف قالوا: إهنا خاصة لثمود ؛ فقل ٢تم: فأخربوين عن من مل ٮتصو اهلل با٢تدى أيستطيع 
 ا٢تدى ومل ٮتصو اهلل بو ومل يعطو إياه ؟

 فإف قالوا: نعم ؛ فقل ٢تم: إذاً يستطيعوف أف يأخذوا ما ٯتنعهم اهلل إياه ؟

أف يأخذوا ما ٯتنعهم اهلل إياه  فإف قالوا: نعم ؛ فقل: فهم إذاً أقوى من اهلل حُت يستطيعوف
 ؟

وإف مل ينفذوا ىذا وفروا منو وقالوا إهنا عامة للناس ٚتيعاً ؛ فقل: أفليس قد ىدى ا١تشركُت 
 إىل ما ىدى إليو ا١تؤمنُت ؟

 فإف قالوا: نعم ؛ فقل: قد ىداىم اهلل عز وجل ٚتيعاً ؟

لكم عن ىذا أىذا عدؿ ؟ و٨تن ]فإف قالوا: إ٪تا[ يعنوف قد دعاىم ٚتيعاً ؛ فقل: إنا ال نسأ
{ يعٍت َوَأماا َثُموُد فَػَهَديْػَناُىمْ نقوؿ: إف اهلل قد دعا الناس ٚتيعاً وذلك معٌت ىذه اآلية }

، وأف ا١تؤمنُت مل  دعوناىم إىل ا٢تدى، و٨تن نلزمكم أف اهلل قد خص بالدين قوماً دوف قـو
يكونوا يشكوف ُب توحيد اهلل وال ُب القيامة، وأف الكفار كانوا شاكُت جهبلً لقولو عز 



ْوًَل ُيَكلٍُّمَنا }لَ  [، وقولو عنهم:54]فصلت: }َأًَل ِإنػاُهْم ِفي ِمْريٍَة ِمْن ِلَقاِء رَبٍِّهْم{ وجل:
َلُغُهْم ِمَن اْلِعْلِم{ [، وقولو:118]البقرة: اللاُو{  [.30]النام: }َذِلَك َمبػْ
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وسألت عن قوؿ اهلل سبحانو، وىو أصدؽ  قاؿ أحمد بن يحيى صلوات اهلل عليهما8
فيو انقطاع [، قطعت آخر الكبلـ الذي 17]فصلت: }َوَأماا َثُموُد فَػَهَديْػَناُىْم{ القائلُت:

دعواؾ، وذلك أنك علمت أنك مقهور وأف ُب آخر اآلية فضيحتك وبراءة اهلل عز وجل 
 من فريتك وما أسندت إليو وألزمتو من كفر ٙتود وبرّأهتم منو.

فافهم أيها األعمى القلب وا١تفارؽ للحق ]واٝتع[ إىل حاة اهلل جل ثناؤه على ٙتود اليت 
ربى بفعلهم وظلمهم واختيارىم واتباع أىوائهم ال فعلو أوجبت عليهم ا٠تلود ُب النار الك

ىو وتقديره عز عن ذلك تعاىل فقاؿ ٮترب ٤تمداً صلى اهلل عليو عن كفرىم واختيارىم 
للعمى على ا٢تدى وتركهم للهدى، عٌت با٢تدى البياف البياف والدعاء الذي أقررت بو، 

[، 17]فصلت: ْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَلى اْلُهَدى{}َوَأماا َثُموُد فَػَهَديْػَناُىْم فَا فقاؿ عز وجل:
 استحباباً ال كرىاً وال جرباً وال قسراً.

َوَأماا َثُموُد فَػَهَديْػَناُىْم فَاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى و٨تن نقوؿ لك: ما تقوؿ ُب قوؿ اهلل عز وجل: }
 ٢تدى أـ ال ؟{، ىل صدؽ اهلل جل ثناؤه عليهم أهنم استحبوا العمى على اَعَلى اْلُهَدى

 فإف قلت: ال مل يصدؽ عليهم؛ كفرت وخرجت من اإلسبلـ ٚتلة.

وإف قلت: إف اهلل عز وجل قد صدؽ على ٙتود أنو قد ىداىم فاستحبوا العمى على ا٢تدى 
واختاروه على الطاعة لزمك أنك تركت قولك ورجعت عن فريتك على اهلل عز وجل 

 ن سل سيف البغي قتل بو(.واحتاات بآية من القرآف ىي عليك ال لك، )م

 وأما قولك: ىل ىي خاصة ُب ٙتود أـ عامة للناس ؟

فإف ٚتيع ما ُب القرآف من العدؿ ٬تري ٣ترى واحداً، وعدؿ اهلل عز وجل فيو واحد، وإف 
ٚتيع ما دعا اهلل عز وجل إليو ٚتيع الكفار واستحبوا فيو العمى على ا٢تدى إنو عاـ 

}يَاَأيػَُّها  وجل قوماً ٔتخاطبة يدخل فيها غَتىم مثل قولو: لفاعليو كلهم وقد ٮتص اهلل عز



ْنَساُف َما َغراَؾ ِبَربٍَّك اْلَكرِيِم) ]االنفطار[، يريد بذلك ٚتيع الناس كلهم، وىي من  ({4اْْلِ
{، يعٍت ما الذي غرؾ (4َما َغراَؾ ِبَربٍَّك اْلَكرِيِم)حاتنا ُب العدؿ حيث قاؿ جل ثناؤه: }

 ولو كاف ىو الذي غره ما سألو عما غره ىو بو. من الطاعة لو،

َنا ثَُموَد النااقََة ُمْبِصَرًة َفظََلُموا ِبَها{ رجع الكبلـ، وقولو عز وجل: [، 59]اإلسراء: }َوَءاتَػيػْ
}فَػَناَدْوا َصاِحبَػُهْم فَػتَػَعاَطى  ومل يقل فقضيت عليهم الظلم والعقر ٢تا بل قاؿ عز وجل:

ومل يقل: فعقرُت ناقيت، وال قضيت عليهم عقرىا ٍب ألزمتها قداراً ]القمر[،  ({47فَػَعَقَر)
وقومو وعذبتهم بالنار ُب خلود األبد على عقري ٢تا وإرادٌب لعقرىا وعّنفت ٙتوداً وعبت 

 فعلها، عز اهلل عن ذلك وعبل علواً كبَتاً.

وجل وأنت ا١تخطئ ُب قولك ُب ىذا ا١توضع عن االختصاص بالدين، وتريد أف اهلل عز 
خص بو بعضاً دوف بعض، وىذا من قولكم وىو ٦تا ال ٬توز ؛ ألف الناس كلهم ُب الدعاء 
إىل الدين سواء واإلعطاء للطاقة على أخذه فهم فيو سواء، والتعريف ّتميع الدين فهم فيو 

سواء مل ٬تربىم عليو جرباً، ومل يفضل بعضهم على بعض بأف أعطى بعضاً ديناً وحرمو 
 من ذلك وعز وجل رب العا١تُت.آخرين حاش هلل 

الدين واحد، والدعوة واحدة واألمر بالدين واحد، وليس اهلل عز وجل ٯتنع أحداً عن دينو، 
وال ٭توؿ بينو وبُت أخذه ؛ بل لطف هبم ُب الدعاء، وسأ٢تم الدخوؿ ُب الطاعة بأرفق 

 زؿ.الرفق وأحسن الدعاء وأبُت رٛتة وأوجب حاة وأكمل عدؿ وأبعد ظلم وجرب وى

( 21}اْذَىَبا ِإَلى ِفْرَعْوَف ِإناُو َطَغى) أال ترى كيف قاؿ ١توسى وىاروف صلى اهلل عليهما:
ًنا َلَعلاُو يَػَتذَكاُر َأْو َيْخَشى)  ]طو[. ({22فَػُقوًَل َلُو قَػْوًًل لَيػٍّ

وأما زعمك أنا نفر من طريقك وحاتك ؛ فلعمري إف الكفر أحق ما فر منو ا١تؤمن، فأما 
 ورد جواهبا فليس مثلنا ٦تن يفر عن مثلك، واٟتق ىو القاىر للباطل. مسائلك

وأما قولك: إنك تسألنا زعمت فتقوؿ: أفليس قد ىدى اهلل ا١تشركُت ١تا ىدى إليو ا١تؤمنُت 
؟ فإف قلنا لك: نعم، قلت لنا زعمت: قد ىداىم اهلل ٚتيعاً، يعنوف قد دعاىم ٚتيعاً، 



[، فأمسكت 17]فصلت: }َوَأماا َثُموُد فَػَهَديْػَناُىْم{ وىذا عندؾ زعمت معٌت ىذه اآلية:
 [.17{ ]فصلت:فَاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَلى اْلُهَدىعن آخر الكبلـ وىو: }

و٨تن نقوؿ: إف ا٢تدى من اهلل عز وجل ىو الدعاء إىل الدين ال اٞترب وال القسر وال اٟتتم، 
وكذلك الكفر ٕتعلو إدخاالً فيو جرباً  وأنت ٕتعل ا٢تدى إدخاالً ُب ا٢تدى كرىاً وجرباً،

وقسراً، ومل ٕتد ُب كتاب اهلل عز وجل آية واحدة تشهد لكم ُب القرآف بذلك بل اآليات  
كلها كاملة تشهد لنا بأنو عز وجل مل يعاقب ومل يُِثب إال ٔتا فعل ا٠تلق ال ٔتا فعل ىو 

 جل ثناؤه.

دعا اهلل عز وجل خلقو إليو وا٢تدى ىو الدعاء، وأي ىدى أعظم من الدعاء الذي 
فاستحب من استحب منهم العمى على ا٢تدى، فا٢تدى ىو الدعاء وليس لك فيو حاة 

 ُتسقط العدؿ بوجو من ٚتيع الوجوه.

ٍب قلت ُب آخر مسألتك: ولكنا إ٪تا نسألكم عن التعريف للهدى، أليس قد عرؼ 
 ُت ؟ا١تشركُت زعمت ٚتيعاً من توحيده ورسالة رسلو ما عرؼ ا١تؤمن

}ِإنػاُهْم ِفي ِمْريٍَة ِمْن ِلَقاِء  فإف قلنا لك: نعم، قلت لنا: فإف اهلل يكذب قولنا زعمت بقولو:
}َوقَاَؿ  [، وبقولو:8]ص: }َبْل ُىْم ِفي َشكٍّ ِمْن ِذْكِري{ [، وقولو:54]فصلت: رَبٍِّهْم{

َلُغُهْم ِمَن  [، وبقولو:118]البقرة: الاِذيَن ًَل يَػْعَلُموَف َلْوًَل ُيَكلٍُّمَنا اللاُو{ }َذِلَك َمبػْ
 [وأشباه ذلك من كتاب اهلل عز وجل.30]النام: اْلِعْلِم{

وا١تؤمنوف زعمت مل يكونوا ُب شك من ذكر اهلل وال ُب شك من القيامة زعمت، وال ُب 
 مرية من لقاء رهبم، وإنا ال ٧تد زعمت ىاىنا ٥ترجاً وال حاة ندفع هبا ما قلت ؛ ألف
تنزيل القرآف يكذبنا زعمت، وقد كتبت ىذه ُب أوؿ مسائلك زعمت، فقلت: إنو قد 

 دخل فيها شيء أحببت تفسَته.

 فالجواب8



و٨تن ٧تيبك فنقوؿ لك إف اهلل عز وجل قد  قاؿ أحمد بن يحيى صلوات اهلل عليهما8
ذلك ُب عدؿ عّرؼ ا١تشركُت ٚتيعاً من توحيده ورسالة رسلو ما عّرؼ ا١تؤمنُت وال ٬توز غَت 

 اهلل عز وجل، وإال مل تلـز ا١تشركُت حاة.

}َأَفَحِسْبُتْم َأناَما َخَلْقَناُكْم َعَبثًا َوَأناُكْم ِإلَيْػَنا ًَل  أال ترى كيف قاؿ:
}َوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإًلا َكافاًة  ]ا١تؤمنوف[، وقولو عز وجل: ({003تُػْرَجُعوَف)
يَاَأيػَُّها النااُس ِإنٍّي َرُسوُؿ اللاِو ِإلَْيُكْم } [، وقولو عز وجل:28]سبأ: لِلنااِس{
}بَػلٍّْغ َما أُْنِزَؿ ِإلَْيَك ِمْن رَبٍَّك َوِإْف َلْم تَػْفَعْل َفَما بَػلاْغَت  [، وقولو:158]األعراؼ:َجِميًعا{
َنا لَْلُهَدى) [، وقولو:67]ا١تائدة: ِرَسالََتُو{ َة ( َوِإفا لََنا َلْْلِخرَ 04}ِإفا َعَليػْ
َة  ]الليل[، وقولو: ({01َواْْلُوَلى) }َوَلَقْد َأْرَسْلَنا نُوًحا َوِإبْػَراِىيَم َوَجَعْلَنا ِفي ُذرٍّياِتِهَما النُّبُػوا

[، مل ٮتص 25]اٟتديد: }لِيَػُقوـَ النااُس بِاْلِقْسِط{ [، ٍب قاؿ:26]اٟتديد: َواْلِكَتاَب{
 أحداً دوف أحد بتعريف وال ىدى.

[، 213]البقرة: النااُس ُأماًة َواِحَدًة فَػبَػَعَث اللاُو الناِبيٍّيَن ُمَبشٍّرِيَن َوُمْنِذرِيَن{ }َكافَ  وقاؿ:
يِن ُكلٍِّو َوَلْو َكرَِه  وقولو: }ُىَو الاِذي َأْرَسَل َرُسوَلُو بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحقٍّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدٍّ

 ]التوبة[. ({11اْلُمْشرُِكوَف)

ى أنو أراد أف ال يكوف ُب ٚتيع األرض كلها دين إال دينو وحده، وال دين معو ٗتيَتاً أفبل تر 
وأنو دعا ٚتيع ا٠تلق إىل تعريف ذلك الدين، شاىد ذلك: قولو عز وجل يدؿ على أهنم قد 

َها َأنْػُفُسُهْم ظُْلًما  ُعرِّفوا الدين كلو حيث يقوؿ: }َوَجَحُدوا ِبَها َواْستَػيْػَقَنتػْ
}َوِإفا  ]العنكبوت[، وقولو: ({16}وََكانُوا ُمْسَتْبِصرِيَن) [، وقولو:14]النمل: {َوُعُلوًّا

}فَػَلماا َعتَػْوا  [، وقولو:144]البقرة: الاِذيَن ُأوتُوا اْلِكَتاَب لَيَػْعَلُموَف أَناُو اْلَحقُّ ِمْن رَبٍِّهْم{
 [.166]األعراؼ:َعْن َما نُػُهوا َعْنُو{

}لَِئَّلا  قاطعة اليت ليس ألحد بعدىا عذر وىي قولو عز وجل:ٍب قاؿ عز وجل اٟتاة ال
ٌة بَػْعَد الرُُّسِل{  [.165]النساء: َيُكوَف لِلنااِس َعَلى اللاِو ُحجا



فأي جهة أقوى من حاة من ُخّص بأمر على صاحبو، وُكلف صاحبو من العمل مثل ما 
ن التوحيد ورساالت الرسل كلف فلما قصر ُخلِّد ُب العذاب ا١تقيم، وقد ُعّرؼ صاحبو م

 زعمت ما مل يعّرؼ اآلخر، وكذلك يقضي قائدكم سدـو ُب ٣تلس قضائو !!.

 فأما رب العا١تُت العدؿ الذي ال ٬تور فليس ىذا حكمو عز عن ذلك وتعاىل علواً كبَتاً.

وأما قولك تعتذر عن ا١تشركُت وٖتتج ٢تم على رب العا١تُت، وأنو قصدىم باٞتهل وخص 
بالعلم وا٢تدى مثلما ذكرت أهنم ُب مرية وشك وذلك مبلغهم من العلم وقو٢تم لوال ا١تؤمنُت 

يكلمنا اهلل وٚتيع ما دفعت بو عنهم من اآليات اليت جهلت معناىا وألزمت اهلل عز وجل  
كفرىم وأهنم مل يؤتوا ُب كفرىم إال من ِقَبلو إذ جهلت تأويل ا١تتشابو، ومل تكن من أىل 

فذىبت عن ا٢تدى مذىباً بعيداً ٍب قلت ١تن غررتو من أصحابك  العلم الراسخُت فيو
وتباعك وأىلكتهم ُب دينهم: إنا لن ٧تد ىاىنا ٥ترجاً وال حاة زعمت ألف تنزيل القرآف 
يكذبنا على قولك زعمت ؛ فاٝتع اآلف ما يأتيك من القرآف وغَته من اٟتاج القواطع 

 ْتاة اهلل عز وجل.

[، وٚتيع ما ذكر ت 54]فصلت: ِإنػاُهْم ِفي ِمْريٍَة ِمْن ِلَقاِء رَبٍِّهْم{}َأًَل  أما قولو عز وجل:
من اٟتاج ؛ فذلك الذي فعلوه من ا١ترية واإلعراض عن ذكر اهلل عز وجل والشك ُب لقائو 

وأنو مبلغهم من العلم فذلك كلو الذي اعتللت بو إ٪تا اختاروه بعد إببلغ الرسل ٢تم ما 
التوحيد والفرائض واجتهاد الرسل ُب دعائهم ونصيحتهم ٢تم ٛتلت إليهم وبعد تعريف 

وتعليمهم ٢تم واٟترص عليهم والرفق هبم، فلما صدوا وعتوا واختاروا العمى واٞتهل على 
ا٢تدى والطاعة واستعملوا الشك واالرتياب والتااىل بعد البياف ٝتاىم اهلل عز وجل ٔتا 

 لك عنهم ُب كتابو.اختاروا من ذلك، ونسب إليهم ما عملوا وقص ذ

ال أهنم جهلوا اهلل عز وجل وال رسلو وال توحيده وال خلقو ٢تم وال أنو رهبم وال تبليغ الرسل 
 إليهم.

}َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم َمْن َخَلَقُهْم  والشاىد لنا على ذلك وإبطاؿ حاتك: قوؿ اهلل عز وجل:
}َما نَػْعُبُدُىْم ِإًلا لِيُػَقرٍّبُونَا ِإَلى اللاِو  [، وقو٢تم ُب األصناـ:87]الزخرؼ: لَيَػُقوُلنا اللاُو{



}َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم َمْن َخَلَق الساَمَواِت َواْْلَْرَض لَيَػُقوُلنا  [، وقولو عز وجل:3]الزمر: زُْلَفى{
َءايَاتُػَنا ُمْبِصَرًة }فَػَلماا َجاَءتْػُهْم  ]الزخرؼ[، وقولو عز وجل: ({7َخَلَقُهنا اْلَعزِيُز اْلَعِليُم)
َها أَنْػُفُسُهْم ظُْلًما َوُعُلوًّا فَاْنظُْر َكْيَف  01قَاُلوا َىَذا ِسْحٌر ُمِبيٌن) َقَنتػْ ( َوَجَحُدوا ِبَها َواْستَػيػْ
}وََكانُوا  ]النمل[، وقولو عز وجل يشهد عليهم بالبصائر: ({02َكاَف َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن)

}َوقَاَؿ الاِذيَن ِفي النااِر ِلَخَزنَِة َجَهناَم  نكبوت[، وقولو عز وجل:]الع ({16ُمْسَتْبِصرِيَن)
( قَاُلوا َأَو َلْم َتُك تَْأتِيُكْم ُرُسُلُكْم 27اْدُعوا رَباُكْم ُيَخفٍّْف َعناا يَػْوًما ِمَن اْلَعَذاِب)

 ]غافر[. ({31يَن ِإًلا ِفي َضََّلٍؿ)بِاْلبَػيػٍَّناِت قَاُلوا بَػَلى قَاُلوا فَاْدُعوا َوَما ُدَعاُء اْلَكاِفرِ 

أال ترى كيف قاؿ: أقروا بأف الرسل قد جاءهتم بالبينات، وأكرب البينات تعريف التوحيد 
 والعدؿ؟

أال ترى كيف أقروا بأف الرسل قد جاءهتم بالبينات ؟ فأي شك ُب التوحيد والعدؿ أو ُب 
 ا قاؿ اهلل عز وجل.القيامة بعد إقرارىم بأف الرسل قد جاءوىم بالبينات كم

[، 166]األعراؼ: }فَػَلماا َعتَػْوا َعْن َما نُػُهوا َعْنُو{ كأنك مل تسمع اهلل جل ثناؤه يقوؿ:
[، وقولو 43]فاطر: }اْسِتْكَبارًا ِفي اْْلَْرِض{ [، وقولو:14]النمل: }ظُْلًما َوُعُلوًّا{ وقولو:

[، فأين  39]القصص: اْْلَْرِض ِبَغْيِر اْلَحقٍّ{}َواْسَتْكبَػَر ُىَو َوُجُنوُدُه ِفي  ُب فرعوف اللعُت:
 كانت أذناؾ عن ىذا كلو يا أيها ا٢تالك ُب دينو ؟

}ِإفا الاِذيَن ُيَجاِدُلوَف ِفي َءايَاِت اللاِو بِغَْيِر ُسْلطَاٍف َأتَاُىْم ِإْف ِفي  وقولو عز وجل:
ٌر َما ُىْم بَِبالِِغيِو فَاْسَتِعْذ  ]غافر[،  ({34بِاللاِو ِإناُو ُىَو الساِميُع اْلَبِصيُر)ُصُدورِِىْم ِإًلا ِكبػْ

}ِإفا السااَعَة َْلتَِيٌة ًَل رَْيَب ِفيَها َوَلِكنا َأْكثَػَر النااِس ًَل  وقولو عز وجل:
 ]غافر[. ({37يُػْؤِمُنوَف)

وكل ما ذكر اهلل عز وجل عنهم من شك أو مرية أو ارتياب أو جهل أو ٕتاىل فإ٪تا ذلك  
بعد لزـو اٟتاة ٢تم وإببلغ الرسل إليهم، ووضوح القرآف وقطع عذر ٚتيع من ٖتت  كلو

 أدًن السماء.



}فَػَلماا َجاَءتْػُهْم ُرُسُلُهْم بِاْلبَػيػٍَّناِت َفرُِحوا ِبَما ِعْنَدُىْم  والدليل على ذلك قولو عز وجل:
]غافر[، أفبل ترى أنو عز وجل أخرب  ({61ِمَن اْلِعْلِم َوَحاَؽ ِبِهْم َما َكانُوا بِِو َيْستَػْهزُِئوَف)

}فَػَلماا رََأْوا بَْأَسَنا قَاُلوا َءاَمناا بِاللاِو َوْحَدُه وََكَفْرنَا ِبَما ُكناا ِبِو  أف عندىم علماً ٍب قاؿ:
َفُعُهْم ِإيَمانُػُهْم َلماا رََأْوا بَْأَسَنا{62ُمْشرِِكيَن) فرعوف ]غافر[، وكذلك مل ينفع  ( فَػَلْم َيُك يَػنػْ

 إٯتانو ١تا رأى بأس اهلل عز وجل.

}قَاُلوا يَاُموَسى ادُْع لََنا رَباَك ِبَما َعِهَد ِعْنَدَؾ لَِئْن َكَشْفَت َعناا الرٍّْجَز  وقولو سبحانو:
ُهُم الرٍّْجَز ِإَلى 012لَنُػْؤِمَننا َلَك َولَنُػْرِسَلنا َمَعَك بَِني ِإْسَرائِيَل) َأَجٍل ُىْم ( فَػَلماا َكَشْفَنا َعنػْ

]األعراؼ[، أوال ترى أكرب شاىد عليك أهنم إ٪تا اختاروا  ({013بَالُِغوُه ِإَذا ُىْم يَػْنُكُثوَف)
الكفر على اإلٯتاف اختياراً ؛ فلما رأوا بأس اهلل عز وجل تركوا ما اختاروا من الشرؾ حُت 

 يث أرادوا الكفر.عاينوا العذاب وُعرِضوا عليو، وحيث أرادوا اإلٯتاف آمنوا كما كفروا ح

وىذا أكرب شاىد ُب إثبات العدؿ وإبطاؿ اٞترب ُب ىذه اآلية اليت قبل ىذه اآلخرة لنا 
عليك ثبلث حاج واحدة: ُب اعتبللك بالعلم، واألخرى قولك: إف االستطاعة مع 

 الفعل. والثالثة: قولك إهنم ٣تبوروف على الشرؾ جرباً.

جل فأيقنوا بالعذاب كفروا ٔتا كانوا بو مشركُت حيث فًتاىم حيث أرادوا ورأوا بأس اهلل عز و 
 أرادوا الرجوع عن الشرؾ فصح أنو ال جرب كاف لزمهم.

 واألخرى أهنم كانوا مستطيعُت لئلٯتاف قبل فعل اإلٯتاف ١تا آمنوا حيث أرادوا.

واٟتاة الثالثة: أنو قد لزمك أف العلم مل ٭تملهم على الشرؾ، وأف قولك: إف اهلل ال يريد 
أف يؤمنوا فيبطل علمو زعمت ]باطل[، أفبل تراىم قد آمنوا حيث أرادوا كما أراد اهلل منهم 

 أف يؤمنوا ٗتيَتاً ال جرباً، ومل ٭تل العلم بينهم وبُت التوبة.

}فَػَلماا رََأْوا بَْأَسَنا قَاُلوا َءاَمناا بِاللاِو  أال تسمع كيف حكى اهلل عز وجل عنهم حيث يقوؿ:
]غافر[؛ فأي برىاف أوضح ؟ وأي حاة أقوى  ({62َكَفْرنَا ِبَما ُكناا ِبِو ُمْشرِِكيَن)َوْحَدُه وَ 

 من ىذه اٟتاة الدامغة لكل ٣ترب على وجو األرض؟



َفُعُهْم ِإيَمانُػُهْم َلماا رََأْوا بَْأَسَنا ُسناَة اللاِو الاِتي َقْد َخَلْت ِفي  ٍب قاؿ جل ثناؤه: فَػَلْم َيُك يَػنػْ
 ]غافر[. ({63َوَخِسَر ُىَناِلَك اْلَكاِفُروَف) ِعَباِدهِ 

وكذلك قاؿ عز وجل ُب إٯتاف فرعوف سواًء سواًء إنو آمن حيث أراد وكفر حيث أراد ومل 
ينفعو إٯتانو ؛ ألف السُّنَّة قد جرت من اهلل عز وجل أنو ال يقبل التوبة عند حضور العذاب 

}َوَقْد َكانُوا يُْدَعْوَف ِإَلى  ترى كيف قاؿ:ألهنم كانوا يستطيعوف اإلٯتاف قبل ذلك ؛ أال 
]القلم[؛ ألف االستطاعة موجودة فيهم قبل الفعل، وإ٪تا  ({21السُُّجوِد َوُىْم َساِلُموَف)

يقبل اهلل التوبة والناس ُب مهل واإلٯتاف ٢تم ٦تكن ألهنم يقدروف عليو ويستطيعونو، ولذلك 
بالكظم، وىذا أكرب دليل وأقوى حاة على مل يقبلو عز وجل عند حضور العذاب واألخذ 

 أف االستطاعة قبل الفعل، ولذلك لزمتهم اٟتاة.

}َوَأماا َثُموُد فَػَهَديْػَناُىْم فَاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَلى اْلُهَدى فََأَخَذتْػُهْم َصاِعَقُة  وقولو عز وجل:
ترى أيها ا١تغبوف ُب عقلو أف  ]فصلت[، أفبل ({05اْلَعَذاِب اْلُهوِف ِبَما َكانُوا َيْكِسُبوَف)

الصاعقة أخذهتم بكسبهم ال ٔتا ذكرت من أف اهلل عز وجل أخذىم ببل كسبهم وزعمت 
 أنو أراد منهم الكفر.

{، ومل فََأَخَذتْػُهْم َصاِعَقُة اْلَعَذاِب اْلُهوِف ِبَما َكانُوا َيْكِسُبوفَ أال تسمعو كيف يقوؿ: }
  العظيم ما أعظم ما قلتم على اهلل عز وجل!!يقل: ٔتا خلقت من فعلهم ؛ سبحاف اهلل

ومن اٟتاة عليك ُب عذرؾ للمشركُت أهنم ُب مرية وشك، وأنو ال علم ٢تم وال بصَتة 
َلُغُهْم ِمَن اْلِعْلِم{ عندىم، واحتاات بقولو عز وجل: [، فأين 30]النام: }َذِلَك َمبػْ

( 01ُمْبِصَرًة قَاُلوا َىَذا ِسْحٌر ُمِبيٌن)}فَػَلماا َجاَءتْػُهْم َءايَاتُػَنا  نسيت قولو عز وجل:
َها أَنْػُفُسُهْم ظُْلًما َوُعُلوًّا فَاْنُظْر َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة  َقَنتػْ َوَجَحُدوا ِبَها َواْستَػيػْ

 ]النمل[. ({02اْلُمْفِسِديَن)

وزعمت أنا ال ٧تد ُب ىذا ا١توضع حاة ندفع هبا قولك جهبلً منك بكتاب اهلل عز وجل 
 باً با٠تطأ.وإعاا



}َوقَاَؿ الاِذيَن َكَفُروا ًَل َتْسَمُعوا ِلَهَذا اْلُقْرَءاِف َواْلَغْوا ِفيِو َلَعلاُكْم  وقولو عز وجل:
َولََنْجزِيَػنػاُهْم َأْسَوَأ الاِذي َكانُوا  ( فَػَلُنِذيَقنا الاِذيَن َكَفُروا َعَذابًا َشِديًدا44تَػْغِلُبوَف)
َزاُء َأْعَداِء اللاِو النااُر َلُهْم ِفيَها َداُر اْلُخْلِد َجَزاًء ِبَما َكانُوا ِبآيَاتَِنا ( َذِلَك جَ 45يَػْعَمُلوَف)

]فصلت[؛ فهل تسمعو عز وجل يقوؿ كما قلت أو ينسب إىل نفسو ما  ({46َيْجَحُدوَف)
نسبت إليو من أنو أراد ذلك منهم وقضاه عليهم وخلقو من فعلهم وزعمت أهنم ال عقوؿ 

 بصائر عندىم وال معرفة توجب عليهم حاة، فأي ظلم أظلم أو جور أجور من ٢تم وال
ظلم من عذب من ىذه صفتو، بل عذرهتم وألزمت خالقك خطاياىم، أمل تسمعو عز 

}ِبَما  ]التوبة[، وجزاءً  ({64}َجَزاًء ِبَما َكانُوا َيْكِسُبوَف) وجل ٮترب أنو خلدىم ُب النار
َمْت َأْيِديِهْم{ }َجَزاًء ]السادة[، و ({05}َجَزاًء ِبَما َكانُوا يَػْعَمُلوَف)[، و95قرة:]الب َقدا

]فصلت[، وتربأ عز وجل ٦تا ادعيت عليو وألزمتو من  ({46ِبَما َكانُوا بِآيَاتَِنا َيْجَحُدوَف)
 خلق أفعا٢تم وقضاء الفساد عليهم.

ِسِهْم َحتاى يَػَتبَػياَن َلُهْم أَناُو اْلَحقُّ }َسُنرِيِهْم َءايَاتَِنا ِفي اْْلفَاِؽ َوِفي َأنْػفُ  وقولو عز وجل:
}َأًَل  ]فصلت[، ٍب قاؿ عز وجل: ({31َأَوَلْم َيْكِف ِبَربٍَّك أَناُو َعَلى ُكلٍّ َشْيٍء َشِهيٌد)

 ]فصلت[. ({32ِإنػاُهْم ِفي ِمْريٍَة ِمْن ِلَقاِء رَبٍِّهْم َأًَل ِإناُو ِبُكلٍّ َشْيٍء ُمِحيٌط)

ا١تغرور إىل ا١ترية إ٪تا اختاروىا ألنفسهم واتبعوا األىواء فيها مكابرة لعقو٢تم  أفبل ترى أيها
بعدما تبُت ٢تم اٟتق الذي أعلمك اهلل عز وجل أنو أراىم آياتو ُب اآلفاؽ وُب أنفسهم، 

ولزمتهم فيو اٟتاة وتبُت ٢تم فيو اٟتق، ٍب اختاروا التعامي عن ذلك اٟتق، فاحتج اهلل 
من الظا١تُت أنو ال عذر ألحد بعد البياف وإرساؿ الرسل َعَلْيهم  عليهم وعلى غَتىم

 السَّبلـ.

]الشورى[،  ({06}َأًَل ِإفا الاِذيَن يَُماُروَف ِفي السااَعِة َلِفي َضََّلٍؿ بَِعيٍد) وقولو عز وجل:
 ليو.أفبل ترى أهنم إ٪تا ٯتاروف با١تشاقة وا١تكابرة، ال أهنم ُجربوا على ذلك، وال ُقِسروا ع



}قَاُلوا َلْوًَل ُأوِتَي ِمْثَل َما ُأوِتَي ُموَسى َأَوَلْم َيْكُفُروا ِبَما ُأوِتَي ُموَسى ِمْن  وقولو عز وجل:
[، أفبل ترى أهنم قد كانوا يعلموف ٔتا أوٌب 48]القصص: قَػْبُل قَاُلوا ِسْحَراِف َتظَاَىَرا{

 موسى، وزعمت أنت أنو ال علم عندىم.

ِذيَن قَاُلوا ِإفا اللاَو َعِهَد ِإلَيْػَنا َأًلا نُػْؤِمَن ِلَرُسوٍؿ َحتاى يَْأتِيَػَنا بُِقْربَاٍف }الا  وقولو عز وجل:
تَْأُكُلُو النااُر ُقْل َقْد َجاءَُكْم ُرُسٌل ِمْن قَػْبِلي بِاْلبَػيػٍَّناِت َوبِالاِذي قُػْلُتْم فَِلَم قَػتَػْلُتُموُىْم ِإْف  

 ؿ عمراف[.]آ ({061ُكْنُتْم َصاِدِقيَن)

 ولنا ُب ىذا الباب من الرد عليك من شواىد القرآف ما يطوؿ بو الكتاب.

وأما ما ذكرت من ا١تؤمنُت أهنم مل يكونوا ُب شك من ذكر اهلل جل ثناؤه، وال ُب شك من 
توحيده، وال ُب شك من القيامة، وال ُب مرية من لقاء رهبم ؛ فنحن اآلف نقوؿ لك: خربنا 

ىل ىم ٣تبوروف على ما ذكرت ال ٗتيَت ٢تم كما قلت، أـ ٥تَتوف ٗتيَتاً  عن ىؤالء ا١تؤمنُت
 ؟

 فإف قلت: إهنم ٥تَتوف ٗتيَتاً.

 قلنا لك: قد لزمك أنك قد رجعت عن قولك وصرت إىل قولنا بالعدؿ.

وإف قلت: إف اهلل عز وجل جربىم على اإلٯتاف جرباً، وعلى أهنم ال يشكوف ُب توحيده، 
  ُب لقاء رهبم، أعٍت ا١تؤمنُت.وال ُب القيامة، وال

قلنا لك: أخربنا مىت جربىم اهلل على ىذا الذي ذكرت ؟ أكاف ذلك اٞترب منهم ٢تم وىم 
 مشركوف قبل أف يؤمنوا أـ وىم مؤمنوف ؟

 فإف قلت: إف اهلل عز وجل جربىم على اإلٯتاف بعد ما كانوا مشركُت.

اللاَو ًَل يَػْهِدي َمْن ُىَو َكاِذٌب  }ِإفا  قلنا لك: فقد أكذبك اهلل عز وجل بقولو:
}ِإفا اللاَو ًَل ُيِحبُّ َمْن َكاَف َخواانًا  ]الزمر[، وقولو عز وجل: ({1َكفااٌر)
]ا١تنافقوف[، ({4}ِإفا اللاَو ًَل يَػْهِدي اْلَقْوـَ اْلَفاِسِقيَن) ]النساء[، وقولو: ({015َأثِيًما)
( ِإفا الاِذيَن  045َصدُّوا َعْن َسِبيِل اللاِو َقْد َضلُّوا َضََّلًًل بَِعيًدا)}ِإفا الاِذيَن َكَفُروا وَ  وقولو:

( ِإًلا َطرِيَق 046َكَفُروا َوظََلُموا َلْم َيُكِن اللاُو لِيَػْغِفَر َلُهْم َوًَل لِيَػْهِديَػُهْم َطرِيًقا)



ُكْم ِمْن َمَساِكِنِهْم َوزَياَن َلُهَم }َوَعاًدا َوَثُموَد َوَقْد تَػبَػياَن لَ  ]النساء[، وقولو: َجَهناَم{
 [.38]العنكبوت: الشاْيطَاُف َأْعَماَلُهْم{

فاٝتع إىل ىذه اآليات ُب مسألتك عن ٙتود خاصة كيف جاءؾ فيو اٞتواب القاطع لك ُب 
براءة اهلل عز وجل من كفرىم وإضافتو لكفرىم إليهم وإىل ما زين ٢تم الشيطاف وصدىم 

 مستبصرين، فلم يستعملوا تلك البصائر ُب طاعة اهلل عز وجل.عن السبيل وكانوا 

وأنت وإخوانك اجملربة تقولوف: إف اهلل عز وجل ىو الذي صدىم عن السبيل وأراده منهم 
وقضاه عليهم وخلقو من فعلهم ؛ فانظر َمن ا١تفًتي على اهلل عز وجل منا ومنكم، والراد 

 ]البقرة[. ({000ْف ُكْنُتْم َصاِدِقيَن)}َىاتُوا بُػْرَىاَنُكْم إِ  لكتابو صراحاً،

ٍب يلزمك بعد ذلك أنو ال ٛتد ٢تم وال شكر وال أجر ٕتب بو اٞتنة لو كانوا مكرىُت على 
}َجَزاًء ِبَما َكانُوا  اإلٯتاف وإذاً مل ٬تز ُب حكمة اٟتكيم الصادؽ أف يقوؿ:

( 05لاْيِل َما يَػْهَجُعوَف)}َكانُوا قَِليًَّل ِمَن ال ]السادة[، ومل يقل: ({05يَػْعَمُلوَف)
}ِبَما َأْسَلْفُتْم ِفي اْْلَيااـِ  ]الذاريات[، وقاؿ: ({06َوبِاْْلَْسَحاِر ُىْم َيْستَػْغِفُروَف)

 ]الكهف[. ({11}ِإناا ًَل ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمًَّل) ]اٟتاقة[، وقاؿ: ({42اْلَخالَِيِة)

 نوف.وإف قلت: إنو جربىم من بعدما ىم مؤم

 قلنا لك: فقد لزمك أف أصل إٯتاهنم كاف ببل جرب، وبطلت دعواؾ.

ٍب زعمت أنو جربىم بعدما اختاروا ىم اإلٯتاف زعمت وصار فعلهم لئلٯتاف باختيارىم ال 
ّتربه ٢تم على اإلٯتاف، ٍب جربىم زعمت على أف ال يكوف منهم شك ُب توحيده وال 

 ما لزمك أف إٯتاهنم كاف ببل جرب وال قسر.قيامتو، وال مرية من لقاء رهبم زعمت بعد

ويلزمك أف االستطاعة قبل الفعل أيضاً، وكل ٣تبور على شيء ال ٕتب لو مكافأة وال يعقل 
 ىذا الذي قلت ُب لغة العرب وال ُب خطاهبا وال غَت ذلك.

ْحَساُف) وشاىد ذلك قولو عز وجل: ْحَساِف ِإًلا اْْلِ َءاًَلِء رَبٍُّكَما  ( فَِبَأيٍّ 41}َىْل َجَزاُء اْْلِ
بَاِف) َها{ ]الرٛتن[، وقولو: ({40ُتَكذٍّ [، 164]األنعاـ: }َوًَل َتْكِسُب ُكلُّ نَػْفٍس ِإًلا َعَليػْ

ًرا يَػَرُه) وقولو: ( َوَمْن يَػْعَمْل ِمثْػَقاَؿ َذراٍة َشرًّا 5}َفَمْن يَػْعَمْل ِمثْػَقاَؿ َذراٍة َخيػْ



اْلَجناُة الاِتي نُوِرُث ِمْن ِعَباِدنَا َمْن َكاَف  }تِْلكَ  ]الزلزلة[، وقولو: ({6يَػَرُه)
}َوَمْن َيْخُرْج ِمْن بَػْيِتِو ُمَهاِجًرا ِإَلى اللاِو َوَرُسولِِو ثُما يُْدرِْكُو  ]مرًن[، وقولو: ({41َتِقيًّا)

 العقوؿ أف [، ولو كاف ٣تبوراً مل يوجد ُب100]النساء: اْلَمْوُت فَػَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلى اللاِو{
لو أجراً، إال أف تزعم أنو ٬توز ُب اللغة أف باب دارؾ إذا أغلقتو عليك أف لو ٛتداً أو 

 شكراً، وإذا فتحتو وجب لو ٛتد وشكر وأجر، وأنت احملرؾ لو والفاتح.

فإف كاف لعمرؾ ىذا ٬توز ُب لغة العرب وال يذـ قائلو فبل بأس ٔتا قلت، وإف مل ٬تز عند 
و ُب العقوؿ مذموماً مل ٬تز ما قلت، وىذا القرآف أكرب شاىد عليك، قاؿ العرب وكاف قائل

}َوِإناَما تُػَوفػاْوَف ُأُجورَُكْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َفَمْن زُْحِزَح َعِن النااِر َوُأْدِخَل اْلَجناَة  اهلل عز وجل:
نْػَيا ِإًلا َمَتاُع اْلُغُروِر) ]آؿ عمراف[، واألجر ال يكوف إال  ({063فَػَقْد فَاَز َوَما اْلَحَياُة الدُّ

 للعاملُت، وال جيب للمابورين.

}َوَمْن َأرَاَد  ]النام[، وقولو: ({17}َوَأْف لَْيَس ِلْْلِْنَساِف ِإًلا َما َسَعى) وقولو عز وجل:
]اإلسراء[،  {(07اْْلِخَرَة َوَسَعى َلَها َسْعيَػَها َوُىَو ُمْؤِمٌن فَُأولَِئَك َكاَف َسْعيُػُهْم َمْشُكورًا)

فهل تراه أدخل اٞتنة أحداً ببل عمل، أو أدخل النار أحداً ببل عمل، وال ٕتد ذلك أبداً إال 
أف ٕتد ٝتكاً ُب ا٢تواء وطَتاً ُب أسفل ا١تاء، فإف وجدت ذلك فسوؼ ٕتد آية توجب 

ألحد من بٍت آدـ اٞتنة أو توجب عليو النار ببل عمل عملو وال أمر استحقو إال أف يكوف 
طفبلً أو ٣تنوناً ال عقل لو أو معذوراً ٦تن عذره اهلل ُب القرآف، فبل سبيل لك إىل وجود 

ذلك أبداً، ولو جهدت جهدؾ ؛ ألف الباطل ٞتلج واٟتق أبلج، وكفى هبذا باىراً وكاسراً 
 عليك.

ومن الدليل لنا على أف اهلل عز وجل قد عّرؼ ا١تشركُت من الدعاء إىل توحيده ما عّرؼ 
ُت: إقرار أيب طالب بن عبدا١تطلب عم النيب صلى اهلل عليو بأف اهلل عز وجل ىو ا١تؤمن

الذي أرسل ٤تمداً، وأف ٤تمداً رسولو صلى اهلل عليو وعلى آلو وأف اهلل ربو وخالقو، من 
 ذلك قولو:

 لؤيّاً وُخصَّا من لؤّي بٍت كْعبِ     أال أبِْلغا عٍت على ذات بيننا



  أمل تعلموا أنَّا وجدنا ٤تمداً 
  ٤تبَّةً وأفَّ عليو ُب العباد 

  وأفَّ الذي سودًُب من كتابكم
 وىي أبيات اختصرناىا.

 نبياً كموسى خّط ُب أوؿ الكتبِ 
 وال خَت ٦تن خصو اهلل باٟتُْبِّ 

 لكم كائٌن ٨تساً كراغية السَّْقبِ 
 
  

ٔتوسى صلى اهلل عليو وإقراره أفبل ترى إىل إقراره باهلل عز وجل وبوحدانيتو ونبوة نبيو وإقراره  
 بناقة ٙتود حيث قاؿ:

  وأّف الذي سودًب من كتابكم
 وراغية السقب ىي ناقة ٙتود.

 لكم كائٌن ٨تساً كراغيِة الّسْقبِ   
 
  

يقوؿ لقريش: إف الكتاب الذي كتبوه على النيب صلوات اهلل عليو وعلى آلو وسلم وعلى  
ساً عليهم كما كانت الناقة ٨تساً على ٙتود، بٍت ىاشم ُب قطيعة األرحاـ سوؼ يكوف ٨ت

 ولو أيضاً:

  واهلل ال أخذُؿ النيب وال
  حىت تروف الرؤوس عاثرةً 
 وترجُع ا٠تيُل بعد َشدَّهِتا

 ٨تن وىذا النيب أسرتُوُ 
 ٔتُْرَىَفاٍت عن ىاِشٍم ُورَِثتْ 

 إنا إذا راـ ضيَمُو أحدٌ 
 إفَّ علياً وجعفراً ثقةٌ 

 مُِّكماال ٗتذال وانصرا ابن ع
 
  

 ٮتذلو من بٍتَّ ذو حسبِ   
 منا ومنهم باْلُقطَِّع الُقُضبِ 

 مردودًة ٨تو وجهِة ا٢تربِ 
 نضرُب عنُو العداَة بالشُُّهبِ 
 بيٍض خفاٍؼ وعبِد مطلبِ 
 مل يُذِؽ ا١توَت أألـُ العربِ 
 عند ِشَداِد األموِر واْلُكَربِ 
 أخي ألمِّي من بينهم وأيب 

 
  



ار وجودة ا١تعرفة باهلل عز وجل وبرسولو وأنو غَت منكر لذلك وال أفبل ترى إىل ىذا اإلق
جاىل بو، ولكن منعتو العصبية وٛتية اٞتاىلية أف يفارؽ دين األصناـ، ولقد علمت ما 

جاء ُب األخبار حيث سألو النيب صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم أف ُيْسلم ويضمن لو على 
لم أف ما قلت حّق غَت أين أخاؼ أف تقوؿ نساء اهلل اٞتنة، فقاؿ: يا ابن أخي إين ألع

 قريش جزع أبو طالب عند ا١توت، والدليل على صدؽ ذلك قولو:

  واهلل لن يصلوا إليك ّتمعهم
  فاصدع بأمرؾ ما عليك َغَضاَضةً 
 ودعوتٍت وزعمَت أنك ناصحي

 وَعَرْضَت ديناً قد علِمُت بأنوُ 
 لوال ا١تبلمُة أو حذاري ُسبَّةً 

 
  

 َوسََّد ُب التػُّرَاِب دفيناحىت أُ   
 أبِشْر وقَػرَّ بذاؾ منك عيونا

 ولقد صدقت ٔتا زعمت يقينا
 ِمْن خَت أدياف الربية دينا

 لوجدتٍت ٝتحاً بذاؾ ُمِبْينا
 
  

وقد كاف ُب قريش وغَتىا من ىو على مثل رأي أيب طالب كثَت غَت قليل مثل عتبة   
ق بالنيب صلى اهلل عليو ُب كتاب ا١تغازي حيث وشيبة ابٍت ربيعة وما روي عنهما من التصدي

 أخرب٫تا عداس غبلمهما عن النيب صلى اهلل عليو.

ولوال طوؿ الكتاب لفسرنا كثَتاً من ذلك، فأبو طالب قد علم وصح عنده أف ٤تمداً 
صلوات اهلل عليو وعلى آلو وسلم رسوؿ من اهلل ال شك ُب ذلك عنده، وأف اهلل الواحد 

 الذي خلقو، أال ترى إىل قولو ُب شأف الصحيفة حيث يقوؿ: الذي بعثو وإ٢تو

  أال ىل أتى إخوانَنا صنُع ربِّنا
 أمل يأهتم أفَّ الصحيفة ُمزَِّقتْ 
  تداعى ٢تا ِإْفٌك وسحٌر ٣ُتَمَّعٌ 
 تَػرَاَوَجَها من ليس فيها ٔتُْثِبتٍ 

 

 على نأيهم واألمر بالّناس أَْرَودُ   
 ْفَسدُ وكلُّ الذي مل يرضُو اهللُ مُ 

 ومل تُػْلِف ِسحراً آخر الدىر َيْصَعدُ 
 فطائُرىا ُب رأسها يًتدَّدُ 

 



    

فلم يك ُب شك من ا٠تالق وال من النيب صلى اهلل عليو، ولكن منعتو اٟتمية واتباع ا٢توى  
 ببل جرب وال قسر، فلم يرد أف يؤمن، وىو قد عرؼ اٟتق أين ىو ومع من ىو.

: إ٪تا امتنع أبو طالب من اإلٯتاف ألف اهلل مل يرد أف يؤمن فإف قاؿ قائل منكم أو من غَتكم
١تا علم أنو ال يؤمن، ولو أراد منو اإلٯتاف لكاف ذلك يوجب على اهلل أنو أراد منو أف يبطل 

 علمو.

قلنا لكم: فنحن نزيدكم ُب تأكيد اٟتاة لكم ُب ذلك من القرآف حىت نعطف عليكم ٔتا 
 و:ال ٥ترج لكم منو ْتوؿ اهلل وقوت

َهْوَف َعْنُو  قاؿ اهلل عز وجل ُب آية من كتابو نزلت ُب أيب طالب وىي قولو: }َوُىْم يَػنػْ
( َوَلْو تَػَرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى النااِر 44َويَػْنَأْوَف َعْنُو َوِإْف يُػْهِلُكوَف ِإًلا َأنْػُفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَف)

]األنعاـ[، أفبل  ({45ِبآيَاِت رَبػٍَّنا َوَنُكوَف ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن) فَػَقاُلوا يَالَْيتَػَنا نُػَردُّ َوًَل ُنَكذٍّبَ 
 ترى أف فيو االستطاعة ثابتة قبل الفعل.

فنقوؿ لكم: أليس قد أخرب اهلل عز وجل عن قوؿ أيب طالب يـو القيامة إذا وقف على 
 النار وقد علم أنو ال يؤمن ؟

 فإذا قلتم: نعم.

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وعلى آلو لعمو أيب طالب عند قلنا لكم: فأخربونا عن قوؿ 
ا١توت: ))يا عم قل ال إلو إال اهلل وأقر بأين رسوؿ اهلل أضمن لك هبا على اهلل عز وجل 
اٞتنة غداً((، فقاؿ: إين ألعلم أف الذي قلت كما قلت، ولكٍت أخاؼ أف تقوؿ نساء 

 قريش جزع أبو طالب عند ا١توت.

و أسلم أبو طالب كما طلب منو النيب صلى اهلل عليو ىل كاف النيب فنقوؿ لكم: أرأيتم ل
 يفي لو ٔتا ضمن لو على اهلل عز وجل أـ ال يفي لو بو ؟

فإف قلتم: مل يكن ليفي لو ٔتا ضمن لو ؛ كفرًب بضماف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو، 
ضمانو، وخرجتم من وألزمتموه أنو طلب من عمو أمراً ال ٬توز عند اهلل، وأنو اهلل ٮتفر فيو 



}َوِإْف ُتِطيُعوُه [، وقاؿ:80]النساء: }َمْن يُِطِع الراُسوَؿ فَػَقْد َأطَاَع اللاَو{ قولو:
}َوَما َءاتَاُكُم الراُسوُؿ َفُخُذوُه َوَما نَػَهاُكْم َعْنُو  [، وقاؿ:54]النور: تَػْهَتُدوا{
 [.7]اٟتشر: فَانْػتَػُهوا{

وَب لو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو بذلك الضماف ال وإف قلتم: نعم لو أسلم أبو طالب ل
 شك فيو وال مرية.

قلنا لكم: فنراكم اآلف قد أوجبتم ولزمكم أف علم اهلل عز وجل ال ٭توؿ بُت أحد من 
الناس كلهم وبينطاعة اهلل، بعدما أنزؿ ُب أيب طالب ىذه اآلية مل ييئس رسوؿ اهلل صلى اهلل 

٥تَت قادر على التوبة غَت ٣تبور على الكفر، وال مقسور  عليو من توبتو ورجعتو لعلمو أنو
وال ٥تلوؽ فعلو ومقضي عليو ظلمو، وال مقدَّر عملو وال مراد كفره، وال العلم مانع لو من 

 الرجوع إىل اٟتق.

فلما كاف األمر على ما قلنا بواضح اٟتاة والصدؽ الذي ال كذب فيو طلب إليو رسوؿ 
بتوحيد اهلل، أف يعتقده ُب قلبو ويقر أنو رسوؿ اهلل ويضمن لو  اهلل صلى اهلل عليو أف ينطق

على اهلل عز وجل اٞتنة، فكره ذلك وأخذتو اٟتمية ولو فعلو فقالو بلسانو واعتقده ُب قلبو 
مل ٯُتْض اهلل عز وجل عليو حكم اآلية ألنو قد فتح باب التوبة وجعل إليو السبيل، وسّهل 

طاعة، ومل ٭ُتْل بُت أحد وبُت الطاعة بعلم وال غَته من ٚتيع إليو الطريق، ومكَّن فيو االست
 األشياء.

فهذه من أكرب اٟتج عليك وأقطعها ١تقالتك وفريتك على اهلل جل ثناؤه، فافهم ما سألتنا 
}َوَأماا َثُموُد فَػَهَديْػَناُىْم فَاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَلى اْلُهَدى  عنو من قوؿ اهلل عز وجل:

]فصلت[، أال ترى إىل قولو: ({05فََأَخَذتْػُهْم َصاِعَقُة اْلَعَذاِب اْلُهوِف ِبَما َكانُوا َيْكِسُبوَف)
}َويَا قَػْوـِ َىِذِه نَاَقُة اللاِو  {، أو ال ترى إىل قوؿ صاحل صلى اهلل عليو:ِبَما َكانُوا َيْكِسُبوفَ }

ِو َوًَل َتَمسُّوَىا ِبُسوٍء فَػَيْأُخذَُكْم َعَذاٌب َلُكْم َءايًَة َفَذُروَىا تَْأُكْل ِفي َأْرِض اللا 
]ىود[، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر رهبم، و٭تك فهل ٕتد اهلل عز وجل  ({42َقرِيٌب)

 أخربؾ أنو شرؾ ُب فعلهم ُب شيء من ٚتيع ما افًتيتو عليو.



ن العمى وُب ىذا كفاية ١تن عقل، وأنت ٕتعل ٢تم اٟتاة على اهلل جل ثناؤه، وٗتلصهم م
}َويَْأَبى اللاُو ِإًلا َأْف يُِتما نُورَُه  الذي اختاروه وتضيفو إىل ربك حىت يفلاوا ويبطلوا القرآف،

]التوبة[، فاٝتع ما ورد عليك من اٟتاج اليت ال ٥ترج لك  ({14َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَف)
 منها، واٟتمد هلل رب العا١تُت.

}َوَما َخَلْقُت اْلِجنا  ي: ٍب سلهم عن قوؿ اهلل عز وجل:ٍب قاؿ عبداهلل بن يزيد البغداذ
ْنَس ِإًلا لِيَػْعُبُدوِف) ]الذاريات[، أليس قد زعمتم أف كل من ُخِلق لشيء فقد  ({34َواْْلِ

جرب على ذلك، وأف اهلل مل ٮتلق اٞتن واإلنس ٞتنة وال لنار ؟! فأخربوين عن قوؿ اهلل 
ْنَس ِإًلا لِيَػْعُبُدوِف) }َوَما َخَلْقُت اْلِجنا  سبحانو:  أليس إ٪تا خلقهم للعبادة ؟ ({،34َواْْلِ

 فإف قالوا: نعم.

 فقل: فما با٢تم مل يكونوا كما خلقهم اهلل ؟

فإف قالوا: إنو إ٪تا عٌت هبذا أي إ٪تا خلقتهم ألف آمرىم بالعبادة ؛ فإف قالوا كذلك، نقوؿ: 
 ى غَت وجو اٞترب ؟فقل أفليس قد ٬توز لنا أف نقوؿ: خلقوا للنار عل

 فإف قالوا: بلى، فقل: فِلَم عبتم ذلك علينا ؟

وإف قالوا: ال ؛ فقل: فكل ٥تلوؽ لشيء إذاً فهو ٣تبور عليو، وقد جرب اهلل الناس على 
عبادتو فعاز عن ذلك تعاىل عما يقولوف علواً كبَتاً، اهلل أعز وأقهر ]من[ أف يريد شيئاً فبل 

 فيعازه. يكوف أو ٬ترب شيئاً على شيء
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}َوَما َخَلْقُت  وسألت عن قوؿ اهلل سبحانو: قاؿ أحمد بن يحيى صلى اهلل عليهما8
ْنَس ِإًلا لِيَػْعُبُدوِف) ]الذاريات[، وقلت: إنا نقوؿ: إف من ُخِلق لشيء فقد  ({34اْلِجنا َواْْلِ

ما تأٌب من جرب عليو وكفى هبذا الكبلـ عليك فضيحة ونقضاً وثلباً عند أىل العلم، و 
اٞتهل والعمى والتخليط، ال أنت ٖتسن أف تسأؿ كما يسأؿ الرجاؿ، وال أنت تأٌب بقولنا 

 ُب العدؿ على وجهو.



وليس العاب منك، العاب ٦تن أطاعك على قولك من اٞتهاؿ، واعتقد جهلك 
وٗتليطك ُب السؤاؿ ومل ٯتيزوا عليك وذلك إلعااهبم بك فأنت وىم كما قاؿ اهلل عز 

ـُ قَػْوَمُو يَػْوـَ اْلِقَياَمِة فََأْوَرَدُىُم النااَر َوبِْئَس اْلِوْرُد  فرعوف: وجل ُب }يَػْقُد
 ]ىود[. ({76اْلَمْوُروُد)

 فهل بلغك قط أف عدلياً يقوؿ إف ا٠تلق مل ٮتلقوا ٞتنة وال لنار ؟

وزعمت أف من قولنا: أف كل من خلق لشيء فقد جرب عليو ؛ فنحن نقوؿ لك اآلف: فما 
 أنت ؛ أكل من خلق لشيء فليس ىو ٔتابور عليو ؟ قولك

فإف قلت: نعم ليس من خلق لشيء ىو ٣تبور عليو بطلت دعواؾ كلها ُب ٚتيع ما قلت 
من أف اهلل عز وجل جرب العباد على الكفر واإلٯتاف، وخلقهم وأراد منهم أف يكوف بعضهم  

 كافراً وبعضهم مؤمناً، كذا قلت.

جرب الكفار جرباً على الكفر وكذلك فعل با١تؤمنُت جربىم على وإف قلت: إف اهلل عز وجل 
اإلٯتاف ؛ أكذبك اهلل عز وجل ُب كتابو ا١تنزؿ على لساف نبيو ا١ترسل صلى اهلل عليو حيث 

}َوَلْو َأنػاُهْم ِإْذ ظََلُموا أَنْػُفَسُهْم َجاُءوَؾ فَاْستَػْغَفُروا اللاَو َواْستَػْغَفَر َلُهُم  يقوؿ:
[، 74]ا١تائدة: }َأَفََّل يَػُتوبُوَف ِإَلى اللاِو َوَيْستَػْغِفُرونَُو{ [، وقولو:64]النساء: الراُسوُؿ{

}َفََّل َورَبٍَّك ًَل يُػْؤِمُنوَف  ]ا١تدثر[، وقولو: ({27}َفَما َلُهْم َعِن التاْذِكَرِة ُمْعِرِضيَن) وقولو:
نَػُهْم ثُما ًَل َيجِ  ُدوا ِفي َأنْػُفِسِهْم َحَرًجا ِمماا َقَضْيَت َوُيَسلٍُّموا َحتاى ُيَحكٍُّموَؾ ِفيَما َشَجَر بَػيػْ

 ]النساء[. ({43َتْسِليًما)

أفبل ترى أهنم ال يصح ٢تم إٯتاف حىت يصَتوا على ىذا الشرط، أفهذا قوؿ من جربىم على 
 طاعة أو معصية ؟

ك أنت وأما قولك لنا: فما با٢تم مل يكونوا كما خلقهم ؛ فهذه ا١تسألة راجعة عليك ألن
 اجملرب و٨تن العدليوف.



و٨تن نقوؿ لك: أخربنا عن خلقهم ٢تم للعبادة ؛ ما با٢تم مل يعبدوه كلهم ؟ وإ٪تا عبده 
}َوَلِكنا  ]اإلسراء[، وقاؿ: ({67}فَأََبى َأْكثَػُر النااِس ِإًلا ُكُفورًا) األقل منهم ؛ ألنو قاؿ:
 ]غافر[. ({37َأْكثَػَر النااِس ًَل يُػْؤِمُنوَف)

إف قلت: كذلك أراد منهم وقضى عليهم أف يكوف بعضهم مؤمناً، وبعضهم كافراً، وىو ف
 لعمر اهلل قولك، قد احتاات بو ُب كتابك ىذا.

ْنَس ِإًلا  قلنا لك: فأخربنا عن قوؿ اهلل عز وجل: }َوَما َخَلْقُت اْلِجنا َواْْلِ
 ]الذاريات[، أصدؽ فيو أـ مل يصدؽ ؟ ({34لِيَػْعُبُدوِف)

 قلت: مل يصدؽ ؛ كفرت وحّل قتلك.فإف 

 وإف قلت: صدؽ.

 قلنا لك: فما باؿ العباد مل يعبدوه كما خلقهم للعبادة ؟

فإف قلت: غلبوه وعاز عنهم ؛ كفرت وخرجت من دين اإلسبلـ، فبل بد لك باالضطرار 
وأنت راغم األنف من أف تقوؿ: مل يعبدوه كما خلقهم لعبادتو ال من عاز وال من 

 ضعف.

لك: فأخربنا ما العلة اليت قعدت هبم عن العبادة فأخرجتهم عن الطاعة والعبادة اليت  فنقوؿ
 خلقوا ٢تا ؟

فبل ٕتد علة تعتل هبا وال حاة ٕتيبنا وال وزراً تلاأ إليو إال اإلقرار بأهنم ٥تَتوف ُب العبادة 
و  غَت ٣تبورين وال مكرىُت وال مقسورين، وذلك ىو اٟتق ال بد لك من ذلك أحببت أ

كرىت الضطرار اٟتاة ا٠تانقة لك اليت مل توجدؾ سبيبلً إىل كذب على اهلل عز وجل وال 
 فرية عليو.

فافهم ىذه اٟتاة الدامغة لك وألصحابك اجملربة اليت غرقتم ُب ْترىا، فإف مثلك مثل 
 الشاة اليت تنحّث على الشفرة لتذبح هبا.



واإلنس وا١تبلئكة ليعبدوه ٥تَتين ال ٍب نقوؿ لك من بعد ىذا: إف اهلل عز وجل خلق اٞتن 
٣تبورين وال مكرىُت، ولو أراد ٞتربىم على العبادة جرباً وقسراً وقهراً فبل يكوف ٖتت أدًن 

 السماء أحد إال عابد هلل عز وجل.

 }َوَلْو َشاَء رَبَُّك َْلَمَن َمْن ِفي اْْلَْرِض ُكلُُّهْم َجِميًعا وشاىد ذلك قولو لنبيو صلى اهلل عليو:
]يونس[، فأخربه عز وجل أنو لو شاء  ({77َأفَأَْنَت ُتْكرُِه النااَس َحتاى َيُكونُوا ُمْؤِمِنيَن)

آلمنوا كلهم ٚتيعاً جرباً وقسراً حتماً ٍب ال يكوف ٢تم ٛتد وال أجر، ولكاف ُب ذلك الكفاية 
 عن إرساؿ الرسل وإنزاؿ الكتب.

{ يعٍت أنو ال يقدر على إكراه القلوب َيُكونُوا ُمْؤِمِنينَ  َأفَأَْنَت ُتْكرُِه النااَس َحتاىوقولو: }
وجربىا على اإلٯتاف وغَته إال اهلل القوي القادر، وليس النيب صلى اهلل عليو وال غَته من 
ٚتيع ا٠تلق يقدر على إكراه القلوب، وإ٪تا يقدر على إكراىهم بالسيف كما أمر حىت 

 يعبدوا اهلل حقاً حقاً.

[، يقوؿ: إنو لو أراد أف ٬تربىم حىت ال 107]األنعاـ: َشاَء اللاُو َما َأْشرَُكوا{ }َوَلوْ  وقولو:
يقدروا على الشرؾ لفعل ذلك، وما كاف من نظائر ىذا كلو ُب معٌت واحد يقتضي أنو عز 

وجل لو أراد ما عصاه ٥تلوؽ جرباً وقسراً، ولكنو خَت ٗتيَتاً ليعمل كل منهم ما أراد وما 
باف العدؿ واٟتكمة واستحق الثواب والعقاب إذ جعل األمر بالدين فرضاً اختار، ولذلك 

 افًتضو على عباده ٗتيَتاً ال جرباً وىذا ىو اٟتكمة والعدؿ.

َنٍة َوَيْحَيا  والدليل لنا على ذلك والشاىد لنا فيو: قولو عز وجل: }لِيَػْهِلَك َمْن َىَلَك َعْن بَػيػٍّ
َنٍة َوِإفا  }َما َكاَف  ]األنفاؿ[، وقولو عز وجل: ({24اللاَو َلَسِميٌع َعِليٌم)َمْن َحيا َعْن بَػيػٍّ

]آؿ  اللاُو لَِيَذَر اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى َما َأنْػُتْم َعَلْيِو َحتاى َيِميَز اْلَخِبيَث ِمَن الطايٍِّب{
[، وكفى هبذا القوؿ حاة شافية ١تن عقل وأنصف، ولو مل تكن بينٌة مل تلـز 179عمراف:
 ومل تثبت حكمة ومل يقم عدؿ، فهذا جواب مسألتك، واٟتمد هلل رب العا١تُت.حاة 

وأما قولك: إنو ٬توز أف تقوؿ: إهنم خلقوا للنار على غَت وجو اٞترب ؛ فليس ىذا قوؿ من 
لو عقل وال أدىن معرفة ٭تتاج أف يناظر هبما الرجاؿ ومناظرة الرجاؿ ال تكوف باحملاؿ ؛ ألنو 



حاة وال ُب ا١تسألة عنو جواب، وإنو يلزمك إف جاز عندؾ أف ٮتلق ليس ُب ٤تاؿ القوؿ 
اهلل عز وجل خلقاً للنار على غَت وجو الظلم واٞترب ويدخل ا١تشركُت اٞتنة على غَت وجو 
اٞتور واٞترب وال فساد ُب ذلك وال خروج من حكمة وال عدؿ، وىذا أعظم ما يكوف من 

 اهلل جل ثناؤه، وبكتبو.العمى والتااىل والكفر واالستخفاؼ بدين 

كذلك يلزمك أف يقوؿ القائل لليل: ىذا هنار، وللنهار: ىذا ليل، وللقائم: ىذا قاعد، 
وللقاعد: ىذا قائم، وللنائم: ىذا يقظاف، ولليقظاف: ىذا نائم ؛ وىذا قوؿ اجملانُت ؛ فأما 

ٟتاة واٞتهل األصحاء فبل يقولوف كما قلت، وإ٪تا اٞتأؾ إىل ىذا القوؿ االضطرار وعدـ ا
 ٔتعاين اللغة العربية، واٟتمد هلل رب العا١تُت.

}ِإناَما نُْمِلي َلُهْم لِيَػْزَداُدوا  ٍب قاؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي: ٍب سلهم عن قولو عز وجل:
[، أليس قد أراد اهلل أف ٯتلي ٢تم ليعصوا ؟ أفليس قد أراد اهلل أف 178]آؿ عمراف: ِإْثًما{

 ا١تعصية ؟ٯتلي ٢تم لتكوف 

فإف قالوا: بلى ؛ قل: أفليس قد أراد اهلل عز وجل أف ٯتلي ٢تم ١تا ىو شر ٢تم ألف اإلٍب شر 
٢تم من الطاعة، فقد صنع اهلل هبم ما ىو شر ٢تم ؛ ألف اإلمبلء شر ٢تم ألهنم يزدادوف إٙتاً 

 ؟

 م منهم ؟فإف قالوا: نعم ؛ فقل: فقد أراد اهلل لبعض العباد أف يكوف منهم الشر ١تا عل

 فإف قالوا: نعم ؛ فقد تركوا قو٢تم إف اهلل ال يريد بالعباد ما ىو شر ٢تم، ودخلوا ُب قولك.

وإف قالوا: إف اإلمبلء واإلٍب خَت ٢تم ؛ قل: أفليس ا١تعصية خَت للعباد، وا١تعصية خَت ٢تم 
 ٢تم من الطاعة، وثواب ا١تعصية خَت ٢تم من ثواب الطاعة ؟ وإ٪تا نعٍت الذين أملى اهلل

 ليزدادوا إٙتاً.

فإف قالوا: نعم إف ا١تعصية خَت ٢تم من الطاعة ؛ فإف اهلل عز وجل يكذب قو٢تم 
[، 72]اٟتج: }ُقْل َأفَأُنَػبٍُّئُكْم ِبَشرٍّ ِمْن َذِلُكُم النااُر َوَعَدَىا اللاُو الاِذيَن َكَفُروا{ بقولو:

ًرا َلُهْم َبْل ُىَو }َوًَل َيْحَسَبنا الاِذيَن يَػْبَخُلوَف  وبقولو: ِبَما َءاتَاُىُم اللاُو ِمْن َفْضِلِو ُىَو َخيػْ
 [، وأشباه ىذا من كتاب اهلل عز وجل.180]آؿ عمراف: َشرٌّ َلُهْم{
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وسألت عن قوؿ اهلل جل ثناؤه وتقدست  قاؿ أحمد بن يحيى صلوات اهلل عليهما8
[، وقلت إف اهلل سبحانو أملى 178]آؿ عمراف: ِإْثًما{}ِإناَما نُْمِلي َلُهْم لِيَػْزَداُدوا  أٝتاؤه:

٢تم ليزدادوا إٙتاً وأرادىم بذلك جرباً وقسراً ببل سبب وال أمر استحقوه، وىذا قولكم وإليو 
 يؤوؿ مذىبكم.

وزعمت أف اهلل عز وجل أملى ٢تم لتكوف ا١تعصية منهم، واهلل تبارؾ وتعاىل ال يبدأ أحداً 
 ٬تربه على أمر يدخل بو النار وال يريده منهم وال يقضيو من خلقو بظلم وال جور وال

 ]اٟتج[. ({43}ِإفا اللاَو بِالنااِس َلَرُءوٌؼ رَِحيٌم) عليهم، وإال فأين قولو عز وجل:

وإ٪تا تكوف اآلية ُب القرآف على وجو حكم اهلل عز وجل هبا على مستحق استحقو باختياره 
}َوَلْو َكاَف  ىا وتدؿ على معانيها، واهلل عز وجل يقوؿ:لنفسو، واتباع ىواه و٢تا آيات تفسر 

 ]النساء[.({64ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللاِو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتََّلفًا َكِثيًرا)

وأنت وإخوانك اجملربة ال تعقلوف ذلك وال هتتدوه إىل معاين العدؿ فيو، فأنتم ٗتوضوف ُب 
كفار، وأف اهلل عز وجل إ٪تا أملى ٢تم زعمت سكرة وحَتة تريدوف أف تقوموا بعذر ٚتيع ال

ليزدادوا كفراً بو ومعصية لو، وليس اٟتكيم يريد أف يُعصى وال يكفر بو سبحاف اهلل ما 
 أعظم ىذا من القوؿ.

وإ٪تا أملى ٢تم عز وجل لكماؿ اٟتاة، وألنو تبارؾ وتعاىل قد فتح باب التوبة رٛتًة منو 
هم وجعلو سبباً للرجوع إىل الطاعة، فمن أراد أف يتوب ٠تلقو وتفضبلً وتعطفاً وتطوالً علي

تاب ال مكرىاً وال ٣تبوراً، ومن أراد أف يصر على الكفر أصر ال مكرىاً وال ٣تبوراً، فصار 
}َأَوَلْم نُػَعمٍّرُْكْم َما يَػَتذَكاُر ِفيِو َمْن َتذَكاَر  ذلك اإلمبلء حاة عليهم ألف اهلل عز وجل يقوؿ:

]فاطر[، فسماىم ظا١تُت وصار  ({15ِذيُر َفُذوُقوا َفَما لِلظااِلِميَن ِمْن َنِصيٍر)َوَجاءَُكُم النا 
ذلك التعمَت حاة عليهم، وذلك اإلمبلء شراً ٢تم إذ مل يقلعوا عن ا١تعاصي ويسارعوا 

 بالتوبة واإلنابة واألمر ٦تكن.



ْم َجاُءوَؾ فَاْستَػْغَفُروا اللاَو }َوَلْو أَنػاُهْم ِإْذ ظََلُموا َأنْػُفَسهُ  ومثل ذلك قولو عز وجل:
]النساء[، وىذه اآلية ٦تا ٭تتج هبا  ({42َواْستَػْغَفَر َلُهُم الراُسوُؿ َلَوَجُدوا اللاَو تَػواابًا رَِحيًما)

{ َواْستَػْغَفَر َلُهُم الراُسوؿُ القرامطة على اٞتهاؿ من العواـ يقولوف ٢تم إ٪تا عٌت بقولو: }
يا  َوَلْو َأنػاُهْم ِإْذ ظََلُموا أَنْػُفَسُهْم َجاُءوؾَ ولو زعموا: }يعنوف بذلك ا١تهدي لق

{ يعنوف الذي ٬تيء بعدؾ، وىذا  َواْستَػْغَفَر َلُهُم الراُسوؿُ  ٍب قاؿ: فَاْستَػْغَفُروا اللاَو، ٤تمد،
 كفر باهلل العظيم وجهل باللغة العربية.

ُكْنُتْم ِفي اْلُفْلِك َوَجَرْيَن ِبِهْم ِبرِيٍح }َحتاى ِإَذا   واٟتاة عليهم ُب ذلك قوؿ اهلل سبحانو:
ٍب صار آخر الكبلـ  َحتاى ِإَذا ُكْنُتْم، [، أفبل ترى أنو ٮتاطبهم بقولو:22]يونس: طَيٍَّبٍة{

، وىذا ما ال تعقلو القرامطة، وال هتتدي إىل اللساف العريب فيو ألف َوَجَرْيَن ِبِهمْ  إىل قولو:
عرب موجود ُب ٥تاطباهتا، يقوؿ الرجل ألمَت وىو مواجهو: أعز ىذا جائز ُب اللغة لغة ال

اهلل األمَت قد فعلَت يب كذا وكذا، وإف رأى األمَت أعزه اهلل أف يفعل يل كذا وكذا ؛ فهذا 
 جائز ُب اللغة، قاؿ الشاعر يرثي رجبًل:

 يا ٢تَف كفِّي صاَر ُغرَُّة َخاِلدٍ 
 
  

اِب األْعَفرِ     وبياُض وجِهَك لِلًتُّ
 
  

أال تراه كيف قاؿ ُب أوؿ بيتو كأنو ٮتاطب رجبلً غائباً ٍب صار آخر البيت وآخر ا٠تطاب  
 على رجل مشاىد ؛ فهذا أكرب حاة.

}ِإفا الاِذيَن اْرَتدُّوا َعَلى َأْدبَارِِىْم  ٍب نقوؿ لك: أخربنا عن قوؿ اهلل عز وجل: رجع الكَّلـ،
]٤تمد[، أليس ىذه  ({43اْلُهَدى الشاْيطَاُف َسواَؿ َلُهْم َوَأْمَلى َلُهْم)ِمْن بَػْعِد َما تَػبَػياَن َلُهُم 

 اآلية ُب كتاب اهلل عز وجل ؟

فبل بد لك من: نعم ؛ فنقوؿ لك: أخربنا عن إمبلء الشيطاف ٢تم ىو اإلمبلء الذي أملى 
 اهلل ٢تم بعينو أـ ال ؟

 فإف قلت: نعم ىو اإلمبلء الذي أملى اهلل ٢تم.



 ك: فما الفرؽ بُت إمبلء اهلل عز وجل، وبُت إمبلء إبليس ؟قلنا ل

فإف قلت: ىو إمبلء واحد ؛ لزمك ووجب عليك أف الشيطاف شريك هلل عز وجل ُب فعلو 
 بعباده، وأف فعلهما واحد ال فرؽ فيو.

 وإف قلت: إف إمبلء اهلل عز وجل شيء على حدة وإمبلء الشيطاف شيء آخر غَته.

 لك حىت تفرؽ لنا بُت إمبلء اهلل سبحانو وبُت إمبلء الشيطاف.قلنا لك: ففسر لنا ذ

فإف قلت: إف إمبلء اهلل عز وجل إ٪تا ىو جرب جربىم عليو وقسر قسرىم على فعلو من 
ا١تعاصي ؛ لزمك أف القرآف الذي أنزلو اهلل سبحانو حاة لو على خلقو، ودليٌل على عدلو 

]النحل[،  ({11ُو َوَلِكْن َكانُوا َأنْػُفَسُهْم َيْظِلُموَف)}َوَما ظََلَمُهُم اللا  باطل ٤تاؿ من قولو،
: }َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلبَػرٍّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي النااِس{ وقولو: [، 41]الرـو
بِيَن َحتاى نػَ  ]البقرة[، وقولو: ({413}َواللاُو ًَل ُيِحبُّ اْلَفَساَد) وقولو: َعَث }َوَما ُكناا ُمَعذٍّ بػْ

]آؿ عمراف[،  ({016}َوَما اللاُو يُرِيُد ظُْلًما لِْلَعاَلِميَن) ]اإلسراء[، وقولو: ({03َرُسوًًل)
]ىود[،  ({005}َوَما َكاَف رَبَُّك لِيُػْهِلَك اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوَأْىُلَها ُمْصِلُحوَف) وقولو:
عَ  وقولو: ُلو َعَلْيِهْم }َوَما َكاَف رَبَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى َحتاى يَػبػْ َث ِفي ُأمٍَّها َرُسوًًل يَػتػْ

ْمُت ِإلَْيُكْم بِاْلَوِعيِد) [، وقولو:59]القصص:َءايَاتَِنا{ ( َما 46}ًَل َتْخَتِصُموا َلَديا َوَقْد َقدا
ـٍ لِْلَعِبيِد) ُؿ اْلَقْوُؿ َلَديا َوَما َأنَا ِبَظَّلا ْنسَ  ]ؽ[، وقولو: ({47يُػَبدا اِف }َىْل َأَتى َعَلى اْْلِ
ْىِر َلْم َيُكْن َشْيًئا َمْذُكورًا) ْنَساَف ِمْن نُْطَفٍة َأْمَشاٍج نَػْبَتِليِو 0ِحيٌن ِمَن الدا ( ِإناا َخَلْقَنا اْْلِ

ِبيَل ِإماا َشاِكًرا َوِإماا َكُفورًا)4َفَجَعْلَناُه َسِميًعا َبِصيًرا)  ]اإلنساف[. ({1( ِإناا َىَديْػَناُه السا

ِإناا َىَديْػَناُه الساِبيَل ِإماا َشاِكًرا َوِإماا  ا١تغرور ُب دينو إىل قولو عز وجل: }فاٝتع أيها 
{؛ فأخرب عز وجل أنو قد ىدى ا٠تلق كلهم ٚتيعاً الشاكر منهم والكافر وامنّت َكُفورًا

عليهم بالتعريف والدعاء إىل اٟتق والبياف والرسل والكتب، فبدأىم با٢تداية وا١تنة العظيمة 
النعمة اٞتليلة واإلحساف والتفضل الذي ال تبلغ لو غاية وأخرب أنو ىداىم السبيل، ومل و 

 ٬تربىم على ا١تعاصي.



وكفى هبذه اآلية برىاناً وعدالً لو كاف ٢تا من يقبلها أو يقبل ما فيها من العدؿ، ونفي 
منهم، وليزدادوا  اٞتور عن اهلل عز وجل، والرباءة لو من أنو أراد أف ٯتلي ٢تم لتكوف ا١تعصية 

ٌة بَػْعَد  كفراً بو زعمت، وأسقطت قولو عز وجل: }لَِئَّلا َيُكوَف لِلنااِس َعَلى اللاِو ُحجا
بِيَن َحتاى نَػبْػَعَث  [، وقولو عز وجل:165]النساء: الرُُّسِل{ }َوَما ُكناا ُمَعذٍّ
فَِبَما َكَسَبْت }َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة  ]اإلسراء[، وقولو: ({03َرُسوًًل)

}َودا َكِثيٌر ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب َلْو يَػُردُّوَنُكْم ِمْن بَػْعِد  [، وقولو:30]الشورى: َأْيِديُكْم{
 [، ومل يقل من عنده.109]البقرة: ِإيَماِنُكْم ُكفاارًا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد َأنْػُفِسِهْم{

}اْذَىَبا ِإَلى  [، وقولو:185]البقرة: رِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر{}يُرِيُد اللاُو ِبُكُم اْلُيْسَر َوًَل يُ  وقولو:
]طو[،  ({22( فَػُقوًَل َلُو قَػْوًًل لَيػًٍّنا َلَعلاُو يَػَتذَكاُر َأْو َيْخَشى)21ِفْرَعْوَف ِإناُو َطَغى)

]البقرة[، مع  ({42ِفرِيَن)}فَاتػاُقوا النااَر الاِتي َوُقوُدَىا النااُس َواْلِحَجارَُة ُأِعداْت لِْلَكا وقولو:
آيات تكثر وٕتل ؛ فهذا كلو يلزمك إف قلت إف اهلل أملى ٢تم قسراً وجرباً وعمداً لتكوف 

 ا١تعصية منهم.

وإف قلت: إف إمبلء الشيطاف ٢تم قسر وجرب وإكراه ؛ لزمك أف الشيطاف لو من ا١تقدرة 
اهلل جل ثناؤه حيث يقوؿ  والقوة والسلطاف على جرب العباد مثل ما هلل عز وجل ؛ أكذبك

}َوَما َكاَف ِلي َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلطَاٍف ِإًلا  ٭تكي عن الشيطاف واحتااجو عليهم يـو القيامة:
َأْف َدَعْوُتُكْم فَاْسَتَجْبُتْم ِلي َفََّل تَػُلوُموِني َوُلوُموا أَنْػُفَسُكْم َما َأنَا ِبُمْصرِِخُكْم َوَما َأنْػُتْم 

ي َكَفْرُت ِبَما َأْشرَْكُتُموِف ِمْن قَػْبُل ِإفا الظااِلِميَن َلُهْم َعَذاٌب ِبُمْصرِِخيا ِإنٍّ 
 ]إبراىيم[، ومل يقل: فبل تلوموا أنفسكم ولوموين. ({44َألِيٌم)

}َكَمَثِل الشاْيطَاِف ِإْذ قَاَؿ  ]النساء[، وقولو: ({54}ِإفا َكْيَد الشاْيطَاِف َكاَف َضِعيًفا) وقولو:
ِف اْكُفْر فَػَلماا َكَفَر قَاَؿ ِإنٍّي بَِريٌء ِمْنَك ِإنٍّي َأَخاُؼ اللاَو َربا ِلْْلِْنَسا

]اٟتشر[، فبل ٕتده ُب ىذه اآلية فعل شيئاً غَت القوؿ والدعاء إىل الكفر،  ({04اْلَعاَلِميَن)
َوَذِلَك َجَزاُء  }َفَكاَف َعاِقَبتَػُهَما أَنػاُهَما ِفي النااِر َخاِلَدْيِن ِفيَها قاؿ اهلل عز وجل:



]اٟتشر[، ومل يقل إنو شريك ُب ذلك الظلم، وال ٔتريد لو عز عن ذلك  ({05الظااِلِميَن)
 رب العا١تُت.

وإف قلت: إف إمبلء الشيطاف ٢تم إ٪تا ىو خديعة واستمالة للدنيا والشهوات والًتغيب ُب 
هبم ذلك من  الفواحش والتزيُت للمعاصي ؛ لزمك أنك إف قلت إف اهلل عز وجل يفعل

ا٠تديعة والدعاء إىل الشهوات والًتغيب ُب الفواحش والتزيُت للمعاصي أف ليس بُت 
 إضبلؿ اهلل عز وجل ٠تلقو وبُت إضبلؿ الشيطاف فرؽ بوجو من الوجوه.

وإف قلت: بل إضبلؿ اهلل ٢تم ىو اٞترب على ا١تعاصي لزمك من تكذيب القرآف لك ما قد 
 شئت فبل فرج لك وال راحة وال ٥ترج ُب أيها قلت بو.قلنا ؛ فاخًت أي ىذه الوجوه 

إال أف تقوؿ إف إمبلء الشيطاف ٢تم غرور يغرىم بو وخديعة وتزيُت ؛ فيلزمك أهنم أتوا ُب  
كفرىم من قبل أنفسهم ومن قبل الشيطاف، وأهنم مل يؤتوا ُب ذنوهبم من ِقَبل اهلل عز وجل 

األسباب كلها، وذلك ىو اٟتق، وىو  بوجو من ٚتيع الوجوه كلها وال بسبب من ٚتيع
 قولنا بالعدؿ، وىو دين اهلل عز وجل الذي تعبد بو األولُت واآلخرين.

وإال فيلزمك أف اهلل يفعل ٓتلقو كفعل الشيطاف وأف اآليات اليت تربأ فيها من ظلم خلقو إ٪تا 
لغَت معٌت، وأف ىي على وجو اْلطََنز واالستهزاء وا٢تذياف وا٠تروج من اٟتكمة، وأهنا أنزلت 

}َوَما اللاُو يُرِيُد ظُْلًما  ليس ٢تا حقيقة ُب الصدؽ، وأنو أخربنا ُب كتابو بغَت حق من قولو:
ـٍ لِْلَعِبيِد) ]آؿ عمراف[، ({016لِْلَعاَلِميَن) }َوَما  ]فصلت[، ({24}َوَما رَبَُّك ِبَظَّلا

 لزخرؼ[، ومثل ىذا كثَت ُب القرآف.]ا ({54ظََلْمَناُىْم َوَلِكْن َكانُوا ُىُم الظااِلِميَن)

وال صدؽ ُب العدؿ والقياـ باٟتكمة، وإ٪تا ٖتتمل تأويبلً يفسدىا و٭تيلها عن العدؿ 
 واٟتكمة ؛ فإف قاؿ ذلك قائل فقد كفر باهلل العظيم وخرج من دين اإلسبلـ.

وأف وإف قاؿ: بل ىي على اٟتقيقة والصدؽ والصحة وواضح الربىاف لزمو أف القوؿ قولنا، 
العدؿ ىو دين ا هلل عز وجل ودين مبلئكتو ورسلو وا١تؤمنُت من أىل الطاعة، وأف اٞترب ىو 
دين الشيطاف ودين عبداهلل بن يزيد البغداذي ومن قاؿ بقولو، وباف كذبو ُب قولو علينا أف 

 ديننا ىو دين الشيطاف.



ا ِلَجَهناَم َكِثيًرا ِمَن اْلِجنٍّ }َوَلَقْد َذرَْأنَ  ومن اٟتاة لنا ُب اإلمبلء أيضاً: قولو عز وجل:
ْنِس َلُهْم قُػُلوٌب ًَل يَػْفَقُهوَف ِبَها َوَلُهْم َأْعُيٌن ًَل يُػْبِصُروَف ِبَها َوَلُهْم َءاَذاٌف ًَل َيْسَمُعوَف  َواْْلِ

عٍت عز ]األعراؼ[، ي ({057ِبَها ُأولَِئَك َكاْْلَنْػَعاـِ َبْل ُىْم َأَضلُّ ُأولَِئَك ُىُم اْلَغاِفُلوَف)
وجل أهنم اختاروا ذلك كلو، ومل يستعملوا اٞتوارح اليت خلقها ٢تم ُب طاعتو ومل يصغوا هبا 
إىل كتبو ورسلو، فاستحقوا بذلك أنو صَتىم ُب حكمو وعدلو ذرءاً ٞتهنم ال أهنم صَتىم 

ذرءاً ٞتهنم جرباً وال قسراً وال حتماً وال على غَت جـر وال ذنب وال على غَت استحقاؽ 
مهم بو ا٠تلود ُب النار عز عن ذلك، وإ٪تا أخرب عز وجل بصيورة أمرىم إىل ما يؤوؿ، لز 

وذلك جائز ُب لغة العرب أف ٮترب الرجل ٔتا يعلم أف إليو يصَت األمر الذي قد عرفو وأيقن 
 بو أنو سوؼ يكوف كذلك، قاؿ الشاعر ُب ٨تو ذلك:

  أموالنا لذوي ا١تَتاث ٧تمعها
 
  

 الدىر نبنيهاودورنا ٠تراب   
 
  

وليس ٚتعو لؤلمواؿ وال بناؤه للدور على عمٍد منو وقصٍد أف ٬تعلو للورثة ورٔتا كاف الورثة  
أبغض ا٠تلق إليو، وإ٪تا أخرب ٔتا علم أف ا١تصَت إليو من ٚتع ا١تاؿ وعمارة الديار إذ ال يبقى 

لك أخرب اهلل عز على األرض مطيع وال عاٍص فأخرب عن علمو ٔتا تصَت إليو األمور، وكذ
 وجل عن ىؤالء أهنم سيصَتوف ذرء ٞتهنم ٔتا قدموا واستحقوا، قاؿ آخر:

 وللموت تغذو الوالداُت ِسَخا٢َتَا
 
  

 كما ٠تراب الدىر تُػبػٌَْت ا١تساِكنُ   
 
  

والوالدات ليس يغذين سخا٢تن للموت ال ٤تالة، وال للخراب تبٌت ا١تساكن قصداً لذلك  
ال من العامرين للديار، وإ٪تا أخرب بعلمو إىل ما يصَت إليو ذلك كلو من الغاذين لؤلوالد و 

 فااز ىذا ُب اللغة العربية .



وإ٪تا وقع أكثر اٞترب ُب ىذه اجملربة ٞتهلهم بتصاريف اللغة العربية وعميق ْتارىا وشرؼ 
ناؤه قدرىا، فلما مل يعلموا حقائق اللغة العربية قالوا باٞترب، وأٟتدوا ُب صفة اهلل جل ث

وفارقوا أىل اٟتق وتركوا القوؿ بالعدؿ فتوارث ذلك قـو عن قـو وقلدوا فيو الكرباء وصار 
عندىم ديناً يداف بو من خالفو عندىم فقد كفر وفارؽ السنة واٞتماعة، فعلى ىذا كاف 
 العمل ُب األوائل، واهلل ا١تستعاف، وإياه نسأؿ أف يعز دينو وينتصر لكتابو إنو قوي عزيز.

}فَاْلتَػَقَطُو َءاُؿ ِفْرَعْوَف لَِيُكوَف َلُهْم َعُدوًّا  لك قولو عز وجل:ومن ذ
[، أفَػًَتى أف آؿ فرعوف التقطوا موسى ليكوف ٢تم عدواً وحزناً ؟ معاذ 8]القصص: َوَحَزنًا{

اهلل ما كاف ذلك، وال التقطوه إال ليكوف ٢تم ولياً وعضداً وولداً، فأخرب اهلل عز وجل عن 
}َولََقْد َذرَْأنَا ِلَجَهناَم َكِثيًرا ِمَن  ما يكوف وأنو يصَت ٢تم عدواً وحزناً مثل قولو: آخر أمره ٢تم

ْنِس{ [، لعلمو بآخر أمرىم إىل ما يؤوؿ فأخرب عز وجل عن 179]األعراؼ: اْلِجنٍّ َواْْلِ
 ا١تُت.العاقبة، وعلى أف التقدًن والتأخَت جائز ُب القرآف ُب مواضع كثَتة، واٟتمد هلل رب الع

ومن اٟتاة لنا عليك ُب نقض اإلمبلء الذي ادعيت فيو اٞترب: ما جاء ُب التفسَت ُب قولو 
[، إ٪تا يعٍت بذلك إ٪تا ٪تلي 178]آؿ عمراف: }ِإناَما نُْمِلي َلُهْم لِيَػْزَداُدوا ِإْثًما{ عز وجل:

لك عند أىل ٢تم ألف ال يزدادوا إٙتاً، وىذا من عاائب اللغة العربية وغامضها، وشاىد ذ
}لَِئَّلا يَػْعَلَم َأْىُل اْلِكَتاِب َأًلا يَػْقِدُروَف َعَلى َشْيٍء ِمْن  التأويل وا١تعرفة: قولو عز وجل:

َفْضِل اللاِو َوَأفا اْلَفْضَل بَِيِد اللاِو يُػْؤتِيِو َمْن َيَشاُء َواللاُو ُذو اْلَفْضِل 
الكتاب أف ال يقدروف على شيء من  ]اٟتديد[، يريد بذلك ليعلم أىل ({47اْلَعِظيِم)

فضل اهلل، فأدخل ال ُب ىذا ا١توضع صلة للكبلـ ألف العرب تفعل ذلك ُب كبلمها 
 وتدخل )ال( لغَت حاجة إليها، قاؿ الشماخ بن ضرار الثعليب:

 أعائَش ما ألىِلِك ال أراُىمْ 
 
  

 ُيضيُعوَف السَِّواـ مع اْلُمِضيعِ   
 
  



زائدة، وا١تعٌت فيو: أعائش ما ألىلك أراىم يضيعوف السواـ مع فقولو: ال أراىم ىاىنا  
 ا١تضيع ؛ فأدخل ال صلة للكبلـ.

فافهم ىذا الباب، وىذه اللغة العربية اليت نزؿ القرآف بلساف أىلها، وقاؿ اهلل عز 
[، ولكن ال معرفة 4م:]إبراىي }َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍؿ ِإًلا بِِلَساِف قَػْوِمِو لُِيبَػيٍَّن َلُهْم{ وجل:

 عند اجملربة باللغة العربية ولذلك اعتقدوا اٞترب ديناً.

}َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوًَل  ومن اٟتاة أيضاً فيما قلنا ُب ىذا الباب: قوؿ اهلل عز وجل:
]الفاٖتة[، وا١تعٌت فيو: غَت ا١تغضوب عليهم والضالُت، فدخلت )ال( صلة  ({5الضاالٍّيَن)

}فَػَلْوًَل َكاَنْت قَػْريٌَة َءاَمَنْت فَػنَػَفَعَها ِإيَمانُػَها ِإًلا قَػْوـَ  للكبلـ، وقولو عز وجل:
[، يريد بذلك وقـو يونس فأدخل )ال( صلة للكبلـ مثل األوؿ، قاؿ 98]يونس: يُوُنَس{
 الشاعر:

 وكل أٍخ مفارِقُُو أخوهُ 
 
  

 َلَعْمُر أبيَك إال اْلَفْرَقَدافِ   
 
  

)ال( بدالً من الواو وا١تعٌت فيو: وكل أخ مفارقو أخوه لعمر أبيك والفرقداف أيضاً فاعل  
يفًتقاف ألنو ال بد من فراؽ الفرقدين، ولو كاف الشاعر عٌت أف كل أخ يفارؽ أخاه إال 

الفرقدين أي أهنما ال يفًتقاف ألوجب بذلك أف الدنيا ال تزوؿ أبداً وصار إىل قوؿ الدىرية 
ال يفًتقاف أبداً فيكوف ىذا كفراً من قائلو وجحوداً للوحدانية، و٣تيء اآلخرة وإف الفرقدين 

وقياـ الساعة فأدخل )ال( صلة للكبلـ وىو ال يريدىا إال لقواـ اللغة وما فيها من 
 العاائب.

[، فيقوؿ 31]األنبياء: }َوَجَعْلَنا ِفي اْْلَْرِض َرَواِسَي َأْف َتِميَد ِبِهْم{ وقولو عز وجل:
ائل: ىذا يوجب أف ٘تيد هبم، فيقاؿ: إ٪تا ا١تعٌت فيو وجعل فيها رواسي أف ال ٘تيد هبم،  الق

[، يريد يبُت اهلل لكم أف ال تضلوا 176]النساء: }يُػبَػيٍُّن اللاُو َلُكْم َأْف َتِضلُّوا{ كقولو:
 فأسقط )ال( من الكبلـ، قاؿ عمرو بن كلثـو الشاعر:



 نزلتم منزؿ األضياؼ منا
 
  

 لنا الِقَرى أْف تشُتُمْونَافَعاَّ   
 
  

 فطرح )ال( من الكبلـ وإياىا أراد ؛ ألف ا١تعٌت فيو: أف ال تشتمونا، وقاؿ آخر: 

  ونركُب خيبلً ال ىواَدَة بينها
 
  

 وتسعى الرماُح بالضََّياِطَرِة اٟتُْْمرِ   
 
  

بالرماح ؛ فااز ىذا والضياطرة ىي رجاؿ والرماح ال تسعى بالرجاؿ، وإ٪تا الرجاؿ تسعى 
 ُب اللغة العربية.

ـُ َمَساِكْيَن{ وقاؿ اهلل عز وجل: [؛ يريد 184]البقرة: }َوَعَلى الاِذيَن يُِطيُقونَُو ِفْديٌَة طََعا
بذلك وعلى الذين ال يطيقونو فدية طعاـ مساكُت ألنو ال ٬توز أف تكوف الفدية على من 

 طرح )ال( من الكبلـ وإياىا أراد.يطيق الصياـ، فِلَم يفتدي إذا كاف مطيقاً ف

ِة{ وقولو عز وجل: [، يريد أف 76]القصص: }َما ِإفا َمَفاِتَحُو لَتَػُنوُء بِاْلُعْصَبِة ُأوِلي اْلُقوا
 العصبة أويل القوة لتنوء ٔتفاٖتو، وىذا جائز ُب لغة العرب، قاؿ الشاعر:

  حىت ٟتقنا هبم تعدو فوارُسنا
 
  

 يرفُع اآلآلكأنَّنا َرْعُن ُقفٍّ   
 
  

واآلؿ ىو السراب عند العرب، والسراب ىو الذي يرفع القف، فقلب الشاعر ا١تعٌت ألف  
 السراب ىو الذي يرفع األشياء وليست األشياء اليت ترفعو.

 ومن الشواىد ُب لغة العرب: قوؿ أيب طالب بن عبدا١تطلب يرثي جده، حيث يقوؿ:

  جدي الذي حّات قريٌش قربَهُ 
  فت القبائُل كلُّهاولو ٖتال

 

 أيَّاـ مات فما تريُد زِيَاال  
 جزعاً عليو يلبسوَف نعاال

 



    

يريد ال يلبسوف نعااًل، فأسقط )ال(، فعلى ىذا ٮترج ا١تعٌت ُب اآلية اليت اعتللت هبا،  
 وا١تعٌت فيها: إ٪تا ٪تلي ٢تم ألف ال يزدادوا إٙتاً وأف يرجعوا إىل التوبة والطاعة.

}يُرِيُد اللاُو ِبُكُم اْلُيْسَر َوًَل يُرِيُد ِبُكُم  على ذلك قولو عز وجل:والدليل 
اللاِو َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيٍَّئٍة  }َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمنَ  [، وقولو:185]البقرة: اْلُعْسَر{

ْنسَ  [، وقولو:79]النساء: َفِمْن نَػْفِسَك{ ِإًلا  }َوَما َخَلْقُت اْلِجنا َواْْلِ
 ]الذاريات[. ({34لِيَػْعُبُدوِف)

ومل ٮترب أنو أملى ٢تم ليعصوه ويكفروا بو عامداً ذلك هبم بغَت استحقاؽ، جل اهلل عن 
 ذلك وعبل علواً كبَتاً، ولو عبدوه كلهم ألدخلهم اٞتنة.

أنو  والدليل على رٛتتو ٢تم ورأفتو وإحسانو إليهم وإرادتو أف يدخلهم اٞتنة ٗتيَتاً ال جرباً:
فتح عليهم باب التوبة وجعل إليو السبيل وأمر بو وحض عليو وحرضهم على الطاعة 

وحثهم على ا٢تدى ورّغبهم ُب اٞتنة وحذرىم منالنار غاية التحذير، وقاؿ ُب كتابو عز 
}َفَما َلُهْم ًَل  [، وقولو:74]ا١تائدة: َأَفََّل يَػُتوبُوَف ِإَلى اللاِو َوَيْستَػْغِفُرونَُو{وجل: }
( َبِل الاِذيَن َكَفُروا 40( َوِإَذا ُقِرَئ َعَلْيِهُم اْلُقْرَءاُف ًَل َيْسُجُدوَف)41يُػْؤِمُنوَف)
بُوَف) ]االنشقاؽ[،  ({42( فَػَبشٍّْرُىْم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم)41( َواللاُو َأْعَلُم ِبَما يُوُعوَف)44ُيَكذٍّ
َمْن َتذَكاَر َوَجاءَُكُم الناِذيُر َفُذوُقوا َفَما لِلظااِلِميَن  }َأَوَلْم نُػَعمٍّرُْكْم َما يَػَتذَكاُر ِفيوِ  وقولو: :

َنا ًَل  ]فاطر[، وقولو: ({15ِمْن َنِصيٍر) }َأَفَحِسْبُتْم َأناَما َخَلْقَناُكْم َعَبثًا َوَأناُكْم ِإلَيػْ
 ]ا١تؤمنوف[.({003تُػْرَجُعوَف)

الفوا مراده، ويكفروا بو فأي عبث أعظم من عبث من أملى لعبيده عمداً ليعصوه وٮت
و٭تاربوه، ويقتلوا رسلو وأئمة ا٢تدى من خلقو وا١تؤمنُت من عباده ؛ كذب العادلوف باهلل 

 وضلوا ضبلالً بعيداً.



فكل ما ذكرنا واستشهدوا من القرآف واٟتاج القواطع يدؿ ويشهد على أنو ال يريد ٢تم أف 
اٟتق ويطيعوا الرسوؿ ويدخلوا كلهم اٞتنة،  يزدادوا إٙتاً وإ٪تا يريد أف يتوبوا ويرجعوا إىل

 واٟتمد هلل رب العا١تُت.

}َوًَل َيْحَسَبنا الاِذيَن َكَفُروا َأناَما  فإف قاؿ قائل: إف أوؿ اآلية يوجب اٞترب وذلك قولو:
ٌر ِْلَنْػُفِسِهْم{  [، فًتاه مل ٯتل ٢تم ١تا ىو خَت ٢تم.178]آؿ عمراف: نُْمِلي َلُهْم َخيػْ

إف اللغة العربية واسعة على أىلها ضيقة على من جهلها وإ٪تا ا١تعٌت ُب أوؿ ىذه  قلنا لو:
اآلية أنو عز وجل أخرب نبيو صلى اهلل عليو أف تأنيو هبم وكثرة إمبلئو ٢تم ال يرجعوف فيو إىل 
حق وال يكفوف فيو عن ظلم، وال يقصروف فيو عن كشف سًت عن أنفسهم، فصار ذلك 

يو بل ىو شر ٢تم ١تا قصروا ُب طلب النااة ُب مدة ذلك اإلمبلء اإلمبلء ال خَت ٢تم ف
الذي أمهلهم فيو وأنسأ ُب آجا٢تم وأحسن ٢تم النظر، وتفضل عليهم باإلمبلء فلم يقلعوا 
عن ا٠تطايا ومل يبادروا بالتوبة ومل يزدادوا إال ٘تادياً ُب الغي والضبلؿ، فصار ذلك اإلمبلء 

س ذلك من قبل اهلل عز وجل، كيف ٬توز ذلك وىو أرحم شراً ٢تم ووباالً عليهم، ولي
 الراٛتُت وأعدؿ اٟتاكمُت وأكـر األكرمُت.

بل كيف ٬توز من وصف نفسو بأنو أرحم الراٛتُت أف ٯتلي ٠تلقو ليكونوا آٙتُت وعن طاعتو 
صادين ؟ ىذا ما ال ٬توز على رب العا١تُت ؛ ألنو عز وجل ال يبتدئ أحداً من ٚتيع خلقو 

 وال ضرٍّ وال صد وال ظلم وال إغواء وال ببلء وال إمبلء ليزدادوا إٙتاً.بشرٍّ 

}َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت َأْيِديُكْم َويَػْعُفو َعْن   وشاىد ذلك: قولو عز وجل:
]الشورى[، فهذا خرب اهلل عز وجل وحاتو على خلقو وكتابو اٟتق الذي أنزلو  ({11َكِثيٍر)

 اً ال غماء فيو وصدقاً ال كذب فيو.نور 

َوَما َأَصاَبُكْم فإف نقضتم ىذه اآلية ْتاة حىت يلزمنا فساد قولو عز وجل عن الفساد: }
{ ووجب أف ىذه اآلية تستحيل (11ِمْن ُمِصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويَػْعُفو َعْن َكِثيٍر)

مصيبة فبحكم اهلل عز وجل عن قولكم ُب قولكم ويصَت ٛتها أنو ما أصاب العباد من 
وبقضائو وقدره وإرادتو ومشيئتو للمصائب أف ٖتل هبم وتنزؿ لعقوبتهم عمداً منو وقصداً 



بغَت استحقاؽ وال جـر اقًتفوه، علمنا أف الكفار براء ٦تا ذكر اهلل عز وجل واستحاؿ 
 القرآف، وانقلبت األحكاـ، ومل يصح اإلسبلـ.

لن تأتوا هبا أبداً شهد ا٠تلق على ا١تبطل منا ومنكم وا١تفًتي على اهلل وإف مل تأتوا باٟتاة و 
 جل ثناؤه فاٟتق واضح غَت ٣تهوؿ، واٟتمد هلل رب العا١تُت.

ٍب قاؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي: ٍب سلهم أليس قد تزعموف أف األٝتاع واألبصار واٞتوارح 
 منة من اهلل عز وجل على الكافرين ؟

؛ فقل: أفليس ٔتنِّ اهلل عصوا ؤتن اهلل ظلموا ؟ فإ٪تا أشركوا ٔتنة اهلل ؤتنة اهلل  فإف قالوا: بلى
 زنوا وسرقوا وبفضل اهلل ؤتنتو كفروا.

 فإف قالوا: نعم ؛ فقل: أخربونا عما بو كفروا وبو ظلموا أخَت ذلك ٢تم أو شر ٢تم ؟

و إ٪تا من عليهم بشيء لو مل فإف قالوا: ذلك خَت ٢تم ؛ فالعذاب إذاً خَت ٢تم من الرٛتة ألن
ٯتن عليهم بو مل يعذهبم، فإ٪تا عذهبم ألنو منَّ عليهم، فإف تك منتو اليت َمّن هبا عليهم ُب 

األٝتاع واألبصار كانت خَتاً ٢تم فبا٠تَت عذبوا ألف ذلك ا٠تَت لو مل ٬تعلو اهلل ٢تم مل 
 يعذبوا، فكاف َمّن اهلل عليهم شراً، ومل يكن خَتاً ٢تم.

بوا فًتؾ ا١تنة إذاً خَت ٢تم  وإف زعموا أف ذلك الذي جعل لو منة أف لو مل ٬تعلو ٢تم مل يعذَّ
 ]الذاريات[. ({7}يُػْؤَفُك َعْنُو َمْن أُِفَك) من أف يعذبوا ؛ فهذا قوؿ عظيم ٥تتلف،

 الجواب8

وسألت عن األٝتاع واألبصار واٞتوارح كلها ىل  قاؿ أحمد بن يحيى صلوات اهلل عليو8
ة من اهلل عز وجل على الكافرين ؛ فإذا قلنا لك: نعم، قلت لنا زعمت: أف ٔتنة اهلل ىي من

عصى العاصوف وكفر الكافروف، وزىن الزناة وسرؽ السراؽ، وبفضلو ومنتو أيضاً أشركوا 
وعطلوا وتزندقوا وفعلوا كل فاقرة وعملوا كل فاحشة، وافًتوا كل عظيمة، وقتلوا الرسل وأئمة 

، ولوال تلك ا١تنة والفضل الذي تفضل اهلل عز وجل بو عليهم زعمت وا١تنة ا٢تدى وا١تؤمنُت
اليت امنّت هبا ما فعلوا شيئاً من ا١تعاصي زعمت، ولكن بدء ذلك منو على قولك فصار 



مشاركاً ٢تم ُب أفعا٢تم ألنو ىو الذي أمدىم با١تنة والفضل على أف يكوف منهم كل ما 
 سخط وٚتيع ما كره وهنى عنو.

غضب من ذلك الفضل الذي تفضل بو عليهم وا١تنة اليت امنّت هبا من األٝتاع واألبصار ٍب 
وٚتيع اٞتوارح واشتد غضبو فأوقد النَتاف وأعدىا للقـو الذين امنّت عليهم وتفضل بإحسانو 
عليهم، ومل يُِهْنهم إال من قبل فضلو ومنتو وخلدىم على منتو اليت امنّت هبا عليهم وبفضلو 

لو بو بُت أطباؽ النَتاف ُب العذاب األليم الذي ال راحة ٢تم منو وال انقضاء الذي تفض
َاْرَىده زعمت ُب قولك واعتقادؾ، عز اهلل وتعاىل 

ُ
لسرمده وال خروج من أبده وال راحة ١ت

 عن ذلك.

]أ[ فهكذا و٭تك صفة صاحبا١تنة والتفضيل واإلحساف زعمت ؟ أـ ىكذا يفعل اٟتكماء 
لعظاـ العادلوف ُب اٟتكم والصادقوف ُب القوؿ والرباءة من الظلم ؟ أـ ىذا الكراـ والرٛتاء ا

تصديق قولو ُب كتابو يؤدب ا١تؤمنُت ويعلمهم الرشد ويد٢تم على ا٢تدى ويزجرىم عن 
}يَاَأيػَُّها الاِذيَن َءاَمُنوا ًَل تُػْبِطُلوا َصَدقَاِتُكْم بِاْلَمنٍّ  العبث وا٠تطأ والفواحش والردى بقولو:

}ثُما ًَل  [، وقولو:264]البقرة: اْْلََذى َكالاِذي يُػْنِفُق َماَلُو رِئَاَء النااِس َوًَل يُػْؤِمُن بِاللاِو{وَ 
}أَتَْأُمُروَف النااَس بِاْلِبرٍّ َوتَػْنَسْوَف  [، وقاؿ:262]البقرة: يُػْتِبُعوَف َما َأنْػَفُقوا َمنًّا َوًَل َأًذى{

لُ   ]البقرة[. ({22وَف اْلِكَتاَب َأَفََّل تَػْعِقُلوَف)َأنْػُفَسُكْم َوَأنْػُتْم تَػتػْ

فكيف يدخل فيما عاب ؟ وباهلل إين ألظن أف ىذا السائل لنا والواضع ٢تذه الببليا دسيس 
من الزنادقة ألف ىذا قوؿ عظيم مأخوذ من الشرؾ ؛ أمل يسمع ىذا القائل إىل احتااج اهلل 

ب ٢تم من اٞتوارح وافًتض عليهم أف عز وجل على خلقو ُب األٝتاع واألبصار وما وى
}أََلْم َنْجَعْل لَُو  يستعملوىا ُب طاعتو كما خلقها لذلك ال لغَته من ا١تعصية فقاؿ:

نَػْيِن) ( َفََّل اقْػَتَحَم 01( َوَىَديْػَناُه الناْجَدْيِن)7( َوِلَسانًا َوَشَفتَػْيِن)6َعيػْ
ة ولقد تفضلنا عليو هبذه األٝتاع ]البلد[، أي ما منعو من اقتحاـ العقب ({00اْلَعَقَبَة)

 واألبصار واٞتوارح.



ولو كاف اهلل عز وجل إ٪تا خلقها فيهم وأنعم عليهم هبا عمداً ليعصوه هبا وليكفروا هبا 
وليقتلوا رسلو وأولياءه من العا١تُت بتلك اٞتوارح للزمك ىاىنا أنو قد دخل فيما عاب وفعل 

 أنو كرًن وأنو متفضل عادؿ .ما عنو هنى وقدر ما منو حذر بعدما أخرب 

}َذِلَك بَِأفا اللاَو َلْم َيُك ُمَغيػًٍّرا نِْعَمًة أَنْػَعَمَها َعَلى قَػْوـٍ َحتاى يُػَغيػٍُّروا َما  مع قولو:
[، وىذه اآلية وحدىا كافية لنا ُب االحتااج عليك إذ أخربنا اهلل 53]األنفاؿ: بِأَنْػُفِسِهْم{

 ا على قـو حىت يكوف التغيَت واالبتداء بالظلم منهم.عز وجل أنو ال يغَت نعمة أنعمه

[، فكيف يفرح 58]يونس: }ُقْل ِبَفْضِل اللاِو َوِبَرْحَمِتِو فَِبَذِلَك فَػْليَػْفَرُحوا{ وقولو عز وجل:
أحد من ا٠تلق ٔتنة وفضل وإحساف يورث ذلك الفضل وا١تنة ا٠تلود ُب عذاب اٞتحيم 

 وعبل علواً كبَتاً. والعذاب ا١تقيم ؟! حاش هلل من ذلك

وقولو: ما كاف اهلل مغَتاً نعمة أنعمها على قـو حىت يغَتوا ما بأنفسهم يا عبداهلل بن يزيد 
البغداذي كيف ويلك استازت بعد ىذه اآلية أف تُػْقدـ على ىذا الكفر العظيم ؟ وكيف 

ك وتباعك وضعت فيو كتاباً تفًتي فيو على اهلل عز وجل جهاراً ال يزاؿ من شيعتك وإخوان
 من يعمل بو و٬تري عليك وبالو إىل يـو تلقى اهلل عز وجل ؛ فما عذرؾ عنده ؟

أما تدبرت كتاب اهلل سبحانو يوماً واحداً ؟ أما أعملت فكرؾ ُب عظيم سلطاف اهلل وملكو 
وعدلو وحكمتو وجوده وكرمو ونعمو على خلقو ساعة واحدة أو يوماً واحداً ؟ فأنزلت 

يشهد ٢تا القرآف والسنة، وتشهد عليها العقوؿ ؛ سبحاف اهلل العظيم ما العدؿ منازلو اليت 
قدرت اهلل حق قدره !! فعلمت أنو ركب فيهم االستطاعة، وفرض عليهم الطاعة، وامنت 
عليهم باألٝتاع واألبصار واٞتوارح ما افًتض الطاعة اليسَتة ومل يكلفهم فوؽ الطاقة، وأنو 

[؛ فأين كانت أذناه عن 185]البقرة: اْلُيْسَر َوًَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر{}يُرِيُد اللاُو ِبُكُم  قاؿ:
 ىذا وأمثالو ؟!

أتراه أيها ا١تغرور ُب دينو إ٪تا عذب خلقو وغضب عليهم وألزمهم العقاب ١تا ىوب ٢تم من 
غَت  اٞتوارح السا١تة واأٍلماع واألبصار القائمة، وامنت عليهم بالنعمة الكاملة والفعل اٞتميع

ا١تنغص وال ا١تكدر وال ا١تعاقب عليو وال ا١تغضوب عليهم لكونو، فكاف غضبو عز وتعاىل 



وعقابو التخليد ُب ناره ١تا صرفوا تلك ا١تنة العظيمة والعطية ا٢تنّية وا١تواىب السنية ُب اتباع 
الدعاء ا٢توى واالختيار منهم ١تعاصيو على طاعتو والكفر بو واٗتاذ الشركاء واألنداد معو وا

معو الصواحب واألوالد وقتل الرسل واألئمة َعَلْيهم السَّبلـ وتكذيبهم، وقتل الذين يأمروف 
بالقسط من الناس ورفض الكتب واتباع ا٢توى وٚتيع ا١تعاصي واللذات والقوؿ باٞترب 

 واإلٟتاد كما قلتم.

ُلوا نِْعَمَة  فقاؿ فيهم ٚتيعاً: اللاِو ُكْفًرا َوَأَحلُّوا قَػْوَمُهْم َداَر }أََلْم تَػَر ِإَلى الاِذيَن بَدا
]إبراىيم[، ففعلوا ٚتيع ما ذكرنا  ({47( َجَهناَم َيْصَلْونَػَها َوبِْئَس اْلَقَراُر)46اْلبَػَواِر)

بأىوائهم غَت ٣تبورين واخًتعوه بإرادهتم فلم يكن ٢تم عليو جل جبللو حاة ُب فعلهم وال 
؛ بل ا١تنة لو عليهم فيما وىب ٢تم من جوارحهم فهي  تباعة ُب كفرىم وال مقالة ُب شركهم

 فعلو ال فعلهم.

}ًَل  ولذلك مل يسأ٢تم عن فعلو الذي فعل من األٝتاع واألبصار واٞتوارح، وقاؿ ُب كتابو:
ا يَػْفَعُل َوُىْم ُيْسأَُلوَف) ]األنبياء[، ولو كاف فعلهم ىو فعلو مل يقل: وىم  ({41ُيْسَأُؿ َعما

لفعل كلو ُب قولكم ىو فعلو ال فعل العباد ١تا قلتم إف أفعاؿ العباد كلها يسألوف ؛ ألف ا
ا يَػْفَعُل َوُىْم ٥تلوقة فلو كاف ذلك كما قلتم ١تا جاز أف يقوؿ: } ًَل ُيْسَأُؿ َعما

 {.(41ُيْسأَُلوَف)

 فَعمَّ يسألوف إذا كاف الفعل كلو فعلو والزنا وا٠تٌت والفواحش والردى والكفر والشرؾ وٚتيع
ا١تعاصي كلها اليت ذكرت أهنم نالوىا ٔتنة اهلل وبفضلو ولوال منتو وفضلو زعمت ما كفروا وال 

 أشركوا.

وباهلل العظيم لو قاؿ ىذا القوؿ الزنادقة على شركهم لكاف عظيماً ؛ فكيف من زعم أنو 
 ينتحل التوحيد!!.

صُت واختيارىم، واٞتوارح واٟتواس ىي فعل اهلل عز وجل ومنتو وا١تعاصي فهي فعل العا
وليس يلزمو عز وجل فعلهم ؛ ألنو عز وجل قد أمرىم أف يستعملوا تلك ا١تنة اليت وىب 

٢تم ُب الطاعة ال ُب ا١تعصية وجعل ٢تم السبيل إىل ذلك وأقدرىم عليو ومل ٭تل بينهم وبُت 



 الرشد بأمر من ٚتيع األمور كلها، وبُّت ٢تم وحذر وأعذر وأنذر، فاختاروا ألنفسهم ما
 أرادوا من طاعة أو معصية واستعانوا بتلك ا١تنة اليت امنت هبا من اٞتوارح على ما هُنوا عنو.

فاستعانوا بنعم اهلل عز وجل على معاصيو، وصرفوىا ُب غَت الوجو الذي لو ُخِلقوا وبو أمروا 
يراً، ولو إياىا أعطوا فأدبروا من غَت غلبة اهلل عز وجل وال ضعف، بل أمر ٗتيَتاً، وهنى ٖتذ

 فلم يُطع مكرىاً، ومل يُعص مغلوباً.

وكذلك ا١تؤمنوف استعملوا منة اهلل سبحانو اليت امنت هبا عليهم من اٞتوارح ُب رضاه وطاعتو 
 فأ٧تحوا وأفلحوا غَت ٣تبورين وال مكرىُت.

ومثل ما قد ذكرنا فيما احتاانا بو عليك ُب أنو ال حاة على اهلل سبحانو فيما وىب ٢تم 
 اع واألبصار واٞتوارح بل لو ا١تنة عليهم واٟتاة فمثل ذلك أنا نسألك فنقوؿ لك:من األٝت

أخربنا عن رجل دفع إليو رسوؿ اهلل صلوات اهلل عليو سيفاً جيداً نفيساً صارماً وقاؿ لو: 
خذ ىذا السيف ٍب اذىب فقاتل بو بُت يديَّ من خالفٍت من ا١تشركُت، وجاىد بو ُب 

واحذر أف ٖتارب بو ا١تؤمنُت، وال تقتل بو ا١تسلمُت فأعاقبك  سبيل اهلل مع اجملاىدين
 العقوبة ا١توجعة.

فأخذ ذلك الرجل الشيف ومضى بو حىت صار بو إىل مكة واستأمن إىل أيب جهل بن 
ىشاـ لعنة اهلل عليو وخرج معو حىت سار يـو بدر ُب حرب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو فلقي 

ن ا١تؤمنُت فوضع ذلك السيف ُب رؤوسهم وأبداهنم ضرباً ال النيب صلى اهلل عليو ومن معو م
يألو قتبلً وال قتااًل، فقاؿ لو ا١تؤمنوف: و٭تك يا فبلف ال تفعل أىكذا أمرؾ رسوؿ اهلل صلى 

اهلل عليك حُت أعطاؾ السيف واشًتط عليك أف ال تقاتل بو ا١تؤمنُت ؟ فأىب أف يكف 
 عنهم.

ٚتيع ا١تخلوقُت أف يقوؿ: إف السيف إ٪تا كاف بدؤه فنقوؿ لك: ىل للمؤمنُت أو ألحد من 
من النيب صلى اهلل عليو ولواله ما قدر الرجل على قتل ا١تسلمُت، والنيب ىو الذي كاف منو 
إطاء السيف للرجل وبذلك السيف كاف قتل ا١تؤمنُت، واحتج الرجل أيضاً فقاؿ: لوال أف 

 و.النيب صلى اهلل عليو أعطاين السيف ما قتلت أصحاب



فنقوؿ لك: ىل يلـز النيب صلى اهلل عليو عند اهلل جل ثناؤه وعند ا١تسلمُت وُب أحكاـ 
 الدين ما قاؿ ذلك الكافر ومن قاؿ بقولو ؟

فإف قلت: نعم، يلزمو ما قاؿ الكافر ؛ لزمك أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو شريك لذلك 
السيف ليقاتل بو ُب سبيل اهلل  الكافر ُب جرمو وإٙتو وذنبو وسفك دماء ا١تؤمنُت ١تا أعطاه

فلم يفعل، وقاتل بو ُب سبيل الشيطاف، وىذا من أعظم الكفر والفرية على رسوؿ اهلل صلى 
 اهلل عليو وعلى آلو، وىذا ا٠تروج من أحكاـ اإلسبلـ والعقوؿ.

وكذلك لو أف رجبلً اليـو استعدى على رجل فقاؿ للحاكم إف ىذا الرجل أعطى فبلناً 
أف يقاتل بو مع إماـ ىدى فلقي ابناً من ا١تسلمُت فقتلو، أليس ُب أحكاـ  سيفاً وأمره

اإلسبلـ أنو ال تباعة على ذلك الرجل ا١تعطي السيف ؟ وإ٪تا الذنب واٞتـر على القاتل 
 وحده ال ٬توز ُب اإلسبلـ غَت ذلك.

وجل فكيف يلـز اهلل عز وجل ظلم من ظلم وكفر واستعاف بنعم اهلل على معاصي اهلل عز 
 ؟! لقد ىلكت وأىلكت.

إىل حاتنا عليك: وإف قلت إف ذلك القوؿ ال يلـز النيب صلى اهلل عليو ؛  رجع ا لكَّلـ
بطلت دعواؾ وفسد اعتقادؾ وبانت فضيحتك وكذبك على اهلل عز وجل، وجْعِلك ذنوب 

العباد عليو وأف ٔتنو عصوا وكفروا، وال بد لك من أحد ىذين القولُت أف تقوؿ بو وأنت 
 مفلوج اٟتاة.

ٍب نقوؿ لك أيضاً: ما تقوؿ ُب رجل من ا١تسلمُت األخيار دفع إىل رجل ألف دينار وقاؿ 
لو: خذ ىذه الدنانَت فتصدؽ يل هبا على الضعفاء وا١تساكُت وأبناء ا١تهاجرين واألنصار 

 الصاٟتُت وا١تؤمنُت واسق هبا ا١تاء ُب سبيل اهلل وافعل هبا كل بر أرضاه وال أسخطو وال
يُلزمك يل عقوبة ؛ فأخذىا ذلك الرجل وقصد هبا إىل بيوت ا٠تمارين والنساء الفواجر 
والفواحش والعرافات ؛ فأنفقها ُب ذلك كلو حىت نفدت ؛ ىل كاف على ذلك الرجل 

ا١تؤمن ا١تعطي ٢تا لتنفق لو ُب سبيل اهلل تباعة أو حرجة أو لـو أو عذاب أو مشاركة ُب 
 جـر أو عيب ْترؼ واحد؟



إف قلت: نعم إف عليو العيب واللـو والتباعة َلّما أعطاه ألف دينار لينفقها ُب سبيل اهلل ف
فأنفقها ىو ُب سبيل الشيطاف؛ أكذبك ٚتيع من صلى القبلة، وأكذبتك أحكاـ القرآف 

( َوَأْف َلْيَس 16}َأًلا َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى) وأحكاـ القضاة والفقهاء، وقولو عز وجل:
( ثُما ُيْجَزاُه اْلَجَزاَء 21( َوَأفا َسْعَيُو َسْوَؼ يُػَرى)17ِلْْلِْنَساِف ِإًلا َما َسَعى)

}َعَلْيُكْم َأنْػُفَسُكْم ًَل َيُضرُُّكْم َمْن َضلا ِإَذا  ]النام[، وقولو عز وجل: ({20اْْلَْوَفى)
 [.105]ا١تائدة: اْىَتَديْػُتْم{

عيب على الرجل ا١تعطي اآلخر ألفاً لينفقها ُب سبل اهلل  وإف قلت: إنو ال تباعة وال لـو وال
فلم يفعل وأنفقها ُب سبيل الشيطاف ألف ىذا ىو اٟتق والعدؿ ؛ فقد لزمك الرجوع عن 

قولك وبطلت دعواؾ وبرَّأت الرجل صاحب األلف الدينار من أمر مل تربئ منو ربك 
 وأضفت إليو ما برأت من عيبو وقبح ذكره الرجل.

جل ىذا مبلغ علمو وعقلو واعتقاده ُب توحيد بارئو الذي خلقو ومل يك شيئاً وحسبك بر 
وادعى زعم أنو موحد وىو عُت ا١تلحد، واهلل ما قاؿ باٞترب من عرؼ اهلل بالوحدانية، قاؿ 

 [.91]األنعاـ: }َوَما َقَدُروا اللاَو َحقا َقْدرِِه{ اهلل عز وجل:

كيف يوحد اهلل عز وجل من شبهو بالشيطاف كيف يوحد اهلل من شبهو باٞتائرين ؟! و 
الرجيم؟! وكيف يوحد اهلل عز وجل من زعم أنو يقضي قضاء ا١تفسدين السفهاء 

اٞتاىلُت؟! وقاؿ القائل يصف العدؿ ٔتا ال ٮترج ُب العقوؿ واٟتكمة غَته، وقد قاؿ رسوؿ 
 اهلل صلوات اهلل عليو وعلى آلو وسلم: ))إف من الشعر ٟتكمة((، قاؿ:

  اجملربوف ٬تادلوف بباطلٍ 
  الواصفوف إ٢تهم بتعنتٍ 
  كلٌّ مقالتو اإللو يضلٍت

  إف كاف ذا فتعوذا من ربكم
  إف كاف ذاؾ كذا إرادة ربنا

  إف كاف ذلك فا١تعاصي طاعةٌ 

 وبغَت ما ٬تدوف ُب الفرقافِ   
 لعباده كذبوا على ا١تنَّافِ 

 ويريد يل ما كاف عنو هناين 
 ودعوا تعوذكم من الشيطافِ 

 فِلَمْن أعدَّ جواحم النَتافِ 
 والرّب مثل عبادة األوثافِ 



  إف ا١تهيمن ال ُيضلُّ عباَده
  إلزامو ٢تم الضبلؿ بفعلهم

  بعد اختيارىم الضبلؿ على ا٢تدى
  ٌة من ربناقالوا الذنوب مشيئ

  قالوا الرضى غَت ا١تشيئة فاعتدوا
  إف ا١تشيئة واإلرادة والرضى
  واالستطاعة فيكُم ٥تلوقةٌ 

  لوال استطاعتكم لطاعة ربكم
  اهلل ملَّكنا ليوجب ُحّاةً 

  جعل استطاعتنا علينا حاةً 
 ولذاؾ ليس على ا١تصاب بعقلو

 والناس َٖتُْدُث منهُم أفعا٢ُتم
  عبدهزعموا بأف اهلل كلف 

 إف ا١تكلِّف عندنا لعبيده
  أيريد معصيًة ويفرض طاعةً 

  أأراد أف يُعصى وعذب من عصى
 أأراد سَتة من أطاع ومن عصى

  إف كاف ربكُم أراد ضبلَلكم
 أيقوؿ ربكُم لقوـٍ آِمُنوا

 ما كاف ربكُم ليصرَؼ عبَدهُ 
 ليس اٟتكيُم ٔتن يقوُؿ لعبِدهِ 

  واهللُ مل يرد الفواحَش إ٪تا
 

 حىت يضلوا يا ذوي الطغيافِ 
 إضبللو ٢تم بكل أوافِ 
 ال قبل بينٍة لنا ببيافِ 

 فِ قلُت ا١تشيئة والرضى سّيا
 واهلل ٬تزيهم على العدوافِ 

 معٌت وما ىي فاعلموا ٔتعاين
 ُخِلقت مع األرواح واألبدافِ 
  ما قاؿ ربكُم اطلبوا رضواين

 ٗتزيك كل يٍد وكلُّ لسافِ 
 واالستطاعة حاُة الرٛتنِ 

  ُب الدين من حرٍج وال الولدافِ 
 واالستطاعُة حيلُة اإلنسافِ 

 أشياء ليس لو هبّن يدافِ 
 َٞتَائُر السلطافِ ما ال يُطاُؽ 

 إف كاف ذاؾ فأمره أمرافِ 
 تلك ا١تقالُة أعظُم البهتافِ 

 فُهَما إذاً ُب األمر مستويافِ 
 فاجملربوف إذاً ذوو إحسافِ 
 ويَػُردُّ ألسنهم عن اإلٯتافِ 

 من وجِو طاعتِو إىل العصيافِ 
 والعبُد يفعل ما يشاُء عصاين

 بالعدؿ يأمرنا وباإلحسافِ 
 



    

ُب ىذه ا١تسألة فقد خلطت فيو وجئت بكبلـ ٤تاؿ وزعمت أف اهلل وأما آخر كبلمك  
جل ثناؤه جعل األٝتاع واألبصار غَت رٛتة من اهلل، وأهنا زعمت خلقت ضرراً عليهم ليبلي 

عليها وجعلها قوة فيهم ٍب ابتبلىم ٔتا جعل فيهم من القوة فمن أطاع اهلل فبمّن اهلل عليو 
ومن عصى اهلل بالقوة اليت فيو كانت ا١تنة اليت عصاه هبا شراً القوة وا١تّن زعمت رٛتة من اهلل 

 عليو وفتنة، ومل تقل رٛتة ألف الرٛتة وا١تنة ما نفع الناس.

وىذا قولك زعمت دخلنا فيو، وىذا الكبلـ الذي قلتو ٥تلط مل ٖتسن شرحو، وقد عرفنا ما 
رجل إ٪تا جعلها اهلل قلت زعمت أنك تقوؿ: إف األٝتاع واألبصار واأللسنة واأليدي واأل

قوًة ُب بٍت آدـ، ىكذا قلت ُب كتابك، وليس ىي عندؾ رٛتة وال منة، ألف الرٛتة وا١تنة 
 زعمت ما نفع الناس وىذا ما تقولوف بو زعمت قد دخلنا فيو.

وحاش هلل ما ندخل ُب ىذا ألنو لو قاؿ ىذا صيب ٥ُتْرَج من ببلد اٟتبش لعظم التاب منو 
عم أنو متكلم يناظر الرجاؿ ويقاـو زعم أىل العدؿ والتوحيد، ٞتهلو ؛ فكيف رجل يز 

 ىيهات غرؽ اٞتاىل ُب الطُت.

أال ترى أيها اٞتاىل أنك زعمت أف األٝتاع واألبصار اليت وىب اهلل لعباده وٚتيع اٞتوارح 
ال ٬تب على قولك أف تسمى رٛتة والمنة من اهلل على خلقو وإ٪تا ٬تب زعمت أف تسمى 

هبا ال رٛتة وال منة ؛ ألف الرٛتة زعمت وا١تنة ما نفع الناس، فأوجبت أيها قوة ابتبلىم 
اٞتاىل أف األٝتاع واألبصار واأليدي واألرجل واأللسنة وٚتيع اٞتوارح غَت نافعة ألىلها 

 وأهنا ضرر عليهم.

َصاَر }َوَجَعَل َلُكُم الساْمَع َواْْلَبْ  كيف واهلل جل ثناؤه يقوؿ وٯتنت عليهم بأعظم ا١تنة:
]السادة[؛ فهل ٝتعت ُب لغة العرب أحداً يلـو أحداً  ({7َواْْلَْفِئَدَة قَِليًَّل َما َتْشُكُروَف)

على التقصَت ُب الشكر على غَت منة ؟ وىل يكوف الشكر إال ١تن أعظم ا١تنة ؟ مع ما ال 
٨تصيو ُب غَت موضع من القرآف يذكر اهلل عز وجل فيو مننو على خلقو بآلة األٝتاع 



واألبصار وٚتيع اٞتوارح اليت ال يؤدوف فيها شكره أبداً، وأنت فقد خرجت من ا١تعقوؿ مع 
 خروجك من حكم الكتاب، فبل يبعد اهلل إال من ظلم.

وزعمت أف األبصار واألٝتاع ليست رٛتة وال منة من اهلل على خلقو فأوجبت على زعمك 
وارح ألنو ال منة لو ُب ذلك، ولزمك أنو ال ٬تب أف ُيشكر اهلل على ما رزؽ من اٟتواس واٞت

وجل عما قلت خلق ُب صورة بٍت آدـ بنيًة ال شكر لو عليها وال ٛتد لو فيها،   أف اهلل عز
وأهنا غَت منة وال رٛتة وأنو ذكر ٢تم ُب كتابو نعمة أنعم هبا عليهم غَت صادؽ فيها، وأهنا 

ُكُم الساْمَع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفِئَدَة }َوَجَعَل لَ  ليست ٔتنة وال رٛتة زعمت وىي قولو سبحانو:
]السادة[، فعاب عليهم قلة الشكر وذلك يوجب أف الذي فعل  ({7قَِليًَّل َما َتْشُكُروَف)

 هبم مّنة من أعظم ا١تنن.

نَػْيِن) وقاؿ عز وجل: ( 01( َوَىَديْػَناُه الناْجَدْيِن)7( َوِلَسانًا َوَشَفتَػْيِن)6}َأَلْم َنْجَعْل َلُو َعيػْ
{ يريد فما َفََّل اقْػَتَحَم اْلَعَقَبةَ أفبل تسمع إىل قولو: }  ]البلد[، ({00َفََّل اقْػَتَحَم اْلَعَقَبَة)

الذي منعو من اقتحاـ العقبة بعد ا١تنة والنعمة والعينُت واللساف والشفتُت وا٢تداية إىل 
 النادين والناداف فهما الطريقاف إىل ا٠تَت والشر.

ف بالطريقُت والدعاء إىل ا٠تَت والنهي عن الشر؛ فأي نعمة أو رٛتة أو فا٢تداية ىي التعري
منة أعظم أو أجسم أو أجل أو أكرب ُب ىذه الدنيا من السمع والبصر واليدين والرجلُت 

 وٚتيع اٞتوارح اليت امنت اهلل عز وجل هبا على خلقو وأوجب عليهم شكره فيها.

ى هبذا جهبلً وعمى، وزعمت أهنا قوة وليس ٍب زعمت أنت أهنا ليست برٛتة وال منة وكف
 ىي رٛتة وال منة.

فنقوؿ لك: أخربنا عمن وىب اهلل لو القوة ىل اهلل عز وجل عليو شكر وٛتد فيما تفّضل 
 عليو بو من تلك القوة وجعل فيو.

 فإف قلت: ال، كفرت وأكذبك القرآف وٚتيع األمة.

 وإف قلت: نعم، ٬تب أف ٭تمد ويشكر عليها.



ك: فأخربنا عن تلك القوة ىل ىي رٛتة من اهلل عز وجل ومنة على خلقو أـ سخطة قلنا ل
 ونقمة.

 فإف قلت: ىي سخطة ونقمة.

قلنا لك: كيف تكوف ىبة اهلل عز وجل للقوة سخطة ونقمة وقد أقررت أنو ٬تب أف يشكر 
ى و٭تمد عليها، وىل تسمى القوة اليت جعل اهلل ُب خلقو عز وجل قوة وال ٬توز أف تسم

رٛتة، وكل بنية ابن آدـ ٬تب عليو فيها الشكر للذي ابتدعو وفطره وأخرجو من العدـ إىل 
الوجود، وكل شيء من جسده فهو قوة جائز أف يسمى رٛتة ومنة وقوة ونعمة وإحساناً ال 

 ٬توز غَت ذلك.

وقد أمر بصوف تلك اٞتوارح كلها عن معاصي اهلل عز وجل فافًتض على العُت الغض عن 
}ُقْل لِْلُمْؤِمِنيَن يَػُغضُّوا ِمْن َأْبَصارِِىْم َوَيْحَفُظوا  ـر فقاؿ سبحانو:احملا

 [.30]النور: فُػُروَجُهْم{

}َوًَل تَػُقوُلوا َعَلى اللاِو ِإًلا  وافًتض على اللساف أف ال يقوؿ إال اٟتق فقاؿ سبحانو:
 [.171]النساء: اْلَحقا{

}َوقَاتُِلوا ِفي َسِبيِل اللاِو الاِذيَن  فقاؿ:وافًتض على اليدين اٞتهاد ُب سبيل اهلل 
 [.190]البقرة: يُػَقاتُِلوَنُكْم{

}َوُقوُموا لِلاِو  وافًتض على الرجلُت اٞتهاد أيضاً واٟتج والصبلة، فقاؿ:
 ]البقرة[. ({416قَانِِتيَن)

}ِإَذا  وافًتض على الرجلُت ا١تشي إىل ٚتيع الطاعات من ا١تساجد واُٞتَمع فقاؿ سبحانو:
 [.9]اٞتمعة: نُوِدَي لِلصاََّلِة ِمْن يَػْوـِ اْلُجُمَعِة فَاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللاِو{

}َوًَل تَػْقَربُوا الزٍّنَا ِإناُو َكاَف فَاِحَشًة َوَساَء  وافًتض على الفرج اٟتصانة والصيانة فقاؿ:
 ]اإلسراء[. ({14َسِبيًَّل)

م النار، وليس ألجل خلقو للاوارح وقع هبم العذاب ٍب خَتىم ٗتيَتاً ووعدىم اٞتنة وأوعدى
ألنو قاؿ: غضوا ومل يقل مِلَ خلقُت أعياهنم، وقالوا: قولوا اٟتق ومل يقل مل خلقت ألسنتكم، 



وقاؿ جاىدوا ومل يسأ٢تم عن أيديهم مِلَ خلقها، وقاؿ اسعوا بأرجلكم ُب طاعيت ومل يقل: 
زنا، ومل يقل ٢تم: مِلَ خلقت فروجكم، وإ٪تا سأ٢تم مِلَ خلقت لكم أرجبًل، وقاؿ وال تقربوا ال

}ًَل ُيْسَأُؿ َعماا يَػْفَعُل َوُىْم  عن فعلهم ىم ال عن فعلو ىو، وذلك قولو:
 ]األنبياء[. ({41ُيْسأَُلوَف)

وُب أقل ٦تا ذكرنا كفاية وشفاء ١تن أراد اٟتق ومل ُيصِغ إىل الباطل ومل يُلـز اهلل عز وجل ظلم 
كفر الكافرين، فانظر أي القولُت ىو القوؿ العظيم الذي يؤفك عنو من أفك،   الظا١تُت، وال

 عز عن ذلك رب العا١تُت.

 ٍب قاؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي: ٍب سلهم ىل عاش أحد بغَت رزؽ اهلل عز وجل ؟

فإف قالوا: نعم ؛ فقد أعطوؾ أف العباد يكسبوف بغَت رزؽ اهلل، وأف مع اهلل عز وجل رازقاً، 
 ذا ما ال تقبل عقوؿ أىل األلباب من الناس، وكفاؾ أف توقف رجبلً أف مع اهلل رازقاً.وى

وإف قطعوا هبذا وقالوا: ليس مع اهلل رازؽ، وال يعيش أحد إال برزؽ اهلل، فسلهم عند ذلك 
 عمن مل يُػْغَذ إال باٟتراـ ومل ينشأ إال فيو أليس إ٪تا عاش برزؽ اهلل ؟

اهلل، فقل: أفليس قد يرزؽ اهلل اٟتراـ ٍب يعذب العباد على ذلك فإف قالوا: نعم عاش برزؽ 
 الرزؽ اٟتراـ ؟

فإف قالوا: نعم ؛ فقد أعطوؾ بأف اهلل يرزؽ اٟتراـ واٟتبلؿ، فإف سألوؾ عن شيء من ىذا 
 أو ردوا عليك ا١تسألة فسألوؾ أليس قد يرزؽ اهلل اٟتراـ ؟

ش فهو رزؽ وىو بُلغة فما كاف يعاش فقل: إ٪تا موضع الرزؽ عندنا العيش فكل ما ىو عي
بو فهو عيش ورزؽ وبلغة، فمنو ما جعلو اهلل جل ثناؤه حبلالً يل حراماً عليك وذلك مثل 

 ماؿ وأىل ىو حراـ عليك.

ومنو ما ىو حبلؿ يل ولك ذلك مكسبة اٟتبلؿ لكسب الرزؽ والعيش من حلو أنا وأنت، 
 فهو لنا حبلؿ.

مثل ا١تيتة والدـ وٟتم ا٠تنزير إال أف نضطر إليها،  ومنو ما ىو حراـ علي وعليك وذلك
فاألرزاؽ كلها على ىذا الوجو، كلها رزؽ اهلل وكلها بلغة وعيش يعاش بو، فمن أصابو 



وأخذه على وجهو فهو مأجور ومن أخذه من غَت وجهو فهو مأزور، فالرزؽ عندنا على 
 ك شيئاً.ىذا الذي ذكرنا ؛ فإهنم لن يستطيعوا حينئذ أف يدخلوا علي

 الجواب8

ال إلو إال اهلل أيها ا١تفًتي على اهلل ما  قاؿ أحمد بن يحيى صلوات اهلل عليهما8
أجهلك، وما أجهل قوماً قبلوا عنك ىذا العمى وا٠تروج من ٤تكم القرآف وا٠تروج من 

ا١تعقوؿ، ٍب قلت ٢تم ُب آخر قولك: فإهنم لن يستطيعوا أف يدخلوا عليك شيئاً تعٍت أىل 
 فغششتهم وأىلكتهم ُب أدياهنم. العدؿ

وزعمت أف من الرزؽ حراماً وحبلالً وأف اهلل عز وجل عما قلت ىو الذي رزقهم ذلك  
 كلو.

 ٍب قلت: فمن أخذه من وجهو فهو مأجور ومن أخذه من غَت وجهو فهو مأزور .

وأنا أظن أنك ١تا قدمت من بغداذ وطاؿ عليك السفر أصابتك خفة ُب دماغك فأنت 
ا٢تذياف ُب كتابك ىذا وُب عقلك وُب دينك فبل أدري ألعاب منك أـ من الذين   تستعمل

 كانوا حولك، فاٝتع ما يرد عليك من حاة اٟتق والعدؿ ْتوؿ اهلل وقوتو:

 فأوؿ ما نسألك عنو أنا نقوؿ لك: أخربنا ىل قرأت القرآف قط ؟

 و.فإف قلت: ال، قلنا لك لذلك مل تعقل عن اهلل عز وجل عدلو ُب كتاب

 وإف قلت: بلى قد قرأت القرآف.

}ُقْل َأرََأيْػُتْم َما َأنْػَزَؿ اللاُو َلُكْم ِمْن رِْزٍؽ  قلنا لك: فأين ما قد قرأت من قولو تعاىل:
ـْ َعَلى اللاِو تَػْفتَػُروَف)  ]يونس[. ({37َفَجَعْلُتْم ِمْنُو َحَراًما َوَحََّلًًل ُقْل آللاُو َأِذَف َلُكْم َأ

 قد قرأهتا ُب ا١تصحف ورأيتها بعينك فيو.فإف قلت: فإنك 

قلنا لك: فِلَم أنز٢تا اهلل إلينا أأراد أف ُيَسمَِّرنا هبا أـ ذكرىا لغَت علة أـ نظٍر فينا بأنو ليس ٢تا 
 معٌت علة من أجلو نزلت ؟

 فإف قلت: إنو إ٪تا أراد أف يسمرنا وٮترب بأف ليس ٢تا معٌت ؛ كفرت وخرجت من اإلسبلـ.



إف اهلل أنز٢تا موعظة وتذكرة وٖتذيراً من النار وتأديباً وإ٬تاباً عليهم أهنم ىم وإف قلت: 
 الذين جعلوا من األرزاؽ حراماً وحبلالً بظلمهم واختيارىم ؛ فذلك ىو اٟتق، وىو قولنا.

ٍب نقوؿ لك: أخربنا أليس ُب نص ىذه اآلية من الشفاء والكفاية عن التطويل ما يوجب 
الذين جعلوا ما أنزؿ اهلل ٢تم من الرزؽ حراماً وحبلاًل، وأف اهلل عز عليك أف العباد ىم 

وجل مل ٬تعل ذلك الذي جعلوا بل جعل ىو عز وجل األرزاؽ فيما أخرج من ا١تعادف 
والبحار، وما أنبتت األرض ومن غنم الفيء فاعلو حبلالً بقسمتو اليت قسمها للمؤمنُت 

يده شيء من ىذه األشياء اليت ذكرنا فهو وحكمو الذي حكم بو للمطيعُت فمن كاف ُب 
 رزؽ من اهلل عز وجل، وقسمة ال فساد ُب حبل٢تا وال إٍب ُب كسبها.

فمن وجدنا معو شيئاً من ىذه الوجوه إما من معدف أخذه من حلو أو من أرض ورثها أو 
 أحياىا من حلها، أو من ْتر سافر فيو أو من غنم ُب حرب ُب سبيل اهلل مع احملقُت، أو

مَتاث ورثو من ذوي أرحامو أو دية وجبت لو أو جراح لـز لو من عقلها، قلنا لو: ىذا ىو 
ا١تاؿ اٟتبلؿ الطيب، بارؾ اهلل لك فيو ؛ فأخرج زكاتو إىل من أوجب اهلل طاعتو، فأنت 
 صاحب ا١تاؿ اٟتبلؿ ا١تقسـو من اهلل عز وجل، وىو الرزؽ من اهلل الذي ال شبهة فيو.

ئاً ٦تا رزؽ اهلل عباده فسماه رزقاً وأخرجو ٢تم من األرضُت وأنزلو من ومن وجدنا معو شي
ٝتاواتو إىل أرضو وما أخرج من ا١تعادف والبحار، قلنا لو: من أين لك ىذا ا١تاؿ وكيف وقع 

 ُب يدؾ وعلى أي حاؿ كسبتو ؟

 فإف قاؿ: إنو لقي قوماً مسلمُت ُب طريق فقطع عليهم وأخذ أموا٢تم وغنم رحا٢تم ونقب
دار قـو فأخذ ما فيها من حرزىم أو غصب أحداً من عباد اهلل أو غٌت ُب ٣تالس ا٠تمور 
فأعطوه جائزة أو لعب فأخذ أجرة لعبو أو قامر فأخذ قماره أو خاطر على ما قاؿ فأخذ 

خطره أو رىب ُب ديونو فامع ذلك الربا أو عمل ا٠تر وباعو أو أكرى القدور من ا٠تمارين 
ذ األرزاؽ من السبلطُت اٞتائرين وا٠توارج على اإلسبلـ أو ٓتس ُب وأخذ أجرهتا أو أخ

ا١توازين وا١تكاييل، أو غش ُب الصناعات أو خاف األمانات، ٍب قاؿ إف اهلل جل ثناؤه ىو 
 الذي رزقو ذلك ا١تاؿ وأعطاه إياه.



ز وجل قلنا لو: ىلم إلينا البينة على دعواؾ ؛ فإف مل يأت ببينة وال برىاف من كتاب اهلل ع
وال من سنة رسولو صلى اهلل عليو وجب عليو أنو عند اهلل جل ثناؤه وعند ا١تسلمُت من 

ا١تفًتين للباطل وا١تدعُت للزور والبهتاف العظيم، وأف اهلل عز وجل مل يرزقو ىذا الرزؽ الذي 
ادعى بل حرمو عليو ُب كتابو غاية التحرًن، وهنى عنو أشد النهي وىلك ُب قولو، 

لعذاب األليم ؛ ألف اهلل عز وجل مل يرزقو اٟتراـ، وقد هنى عنو وحذره منو واستوجب ا
َنُكْم بِاْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَها ِإَلى اْلُحكااـِ لَِتْأُكُلوا  حيث قاؿ ُب كتابو: }َوًَل تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بَػيػْ

ْثِم َوأَنْػُتْم تَػْعَلمُ  ]البقرة[، فأي بياف أوضح من ىذا  ({066وَف)َفرِيًقا ِمْن َأْمَواِؿ النااِس بِاْْلِ
 البياف ؟ وأي شاىد لنا عليك أعدؿ من كتاب اهلل عز وجل ؟

وإ٪تا تعدى ىذا ا١تتعدي فأخذ ما ليس لو برزؽ، ولو كاف اهلل عز وجل الذي رزقو إياه مل 
يأمر بو ُب كرمو وعدلو أف تقطع يده وُب موضع آخر إذا قطع الطريق وأخذ األمواؿ أف 

قطع يده ورجلو، أفهذه صفة الكرًن العادؿ الذي يرزؽ رزقاً ٍب ينغص ذلك الرزؽ وال ت
يهنئو صاحبو، ٍب يقطع يد الذي رزقو ذلك الرزؽ، وال يكوف كرمو دوف كـر ا١تخلوقُت ألنو 
ال ٬توز ُب العقوؿ وال ُب ٫تم العرب ذوي األخطار أف ٬تودوا ويكرموا على أحد ٍب يأمروا 

 جزاًء ٔتا وىبوا لو وقسموا وأعطوا. بقطع يده ورجلو

فاهلل أحق باٞتود ا٢تٍت والعطاء السٍت الذي ال يتبع تنغيص وال تكدير ؛ ألنو أكـر 
}َذِلَك بَِأفا اللاَو َلْم َيُك ُمغَيػًٍّرا نِْعَمًة  األكرمُت، وإنو عز وجل الذي يقوؿ إ٬تاباً على نفسو:

[، فهذه أكرب شاىد على أنو 53]األنفاؿ: ُروا َما بِأَنْػُفِسِهْم{َأنْػَعَمَها َعَلى قَػْوـٍ َحتاى يُػَغيػٍّ 
عز وجل ال يرزؽ رزقاً ٍب يقطع يد من رزقو إياه، ىو أكـر من ذلك وأعدؿ، وىذه شواىد 

 القرآف قاىرة ٟتاتك، وشاىدة لنا عليك.

ل وأما قولك يا عبداهلل بن يزيد البغداذي: إف قولنا ُب األرزاؽ ما ال تقبلو عقوؿ أى
 األلباب، وقلت: وكفاؾ أف توقف رجبلً أف مع اهلل رازقاً غَته.

فليس يقوؿ ذلك أىل العدؿ والتوحيد، ىم أجل خطراً وأعرؼ بعظمة اهلل عز وجل 
ووحدانيتو من أف يقولوا إف مع اهلل جل ثناؤه رازقاً غَته غَت أنك تشنع وتفًتي الزور، وإ٪تا 



، وإف أخذ اٟتراـ تعدى من أخذه، وقد هنى اهلل عز قولنا: إف اهلل عز وجل ال يرزؽ اٟتراـ
 وجل عنو.

اـِ  أال ترى و٭تك كيف قاؿ: َنُكْم بِاْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَها ِإَلى اْلُحكا }َوًَل تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بَػيػْ
ْثِم َوأَنْػُتْم تَػْعَلُموَف) ]البقرة[، فأوجب عز وجل  ({066لَِتْأُكُلوا َفرِيًقا ِمْن َأْمَواِؿ النااِس بِاْْلِ

أف ذلك الذي أدلوا بو إىل اٟتكاـ وأكلوه من أمواؿ الناس أنو ليس من رزقو وال من 
 عطيتو.

أو ال ترى كيف قسم اهلل عز وجل األرزاؽ ُب ا١تواريث وجعلها لؤلقرب فاألقرب من صلبة 
غَتىم، فإذا الرجل وحامتو وأوليائو وقرابتو ُب النسب وفرض ذلك ُب الكتاب ومل ٬تعلو ل

غصبهم فيو غاصب أو أخذه منهم آخذ أو ظلمهم فيو ظامل أليس قد تعلم أنو قد أخذ ما 
فرضو اهلل عز وجل ٢تم ال لو وحرمو عليو وأنو رزؽ من اهلل جل ثناؤه لغَت ذلك الغاصب 

 الظامل.

فإف أنكرت ىذا فقد خرجت من حد من ُيكلم وفارقت أىل اإلسبلـ، وخرجت من 
 حكم الكتاب وفرائضو وُب ىذه وحدىا الكفاية.ا١تعقوؿ ومن 

فإف أنت مل ترد علينا جواباً ورأيت أنك قد أصبت ُب حاتك ىذه ُب الرزؽ وجب عليك 
أنك ُتطالب يـو القيامة ّترمُت عظيمُت موجبُت للنار ٚتيعاً ؛ أحد٫تا: إجازتك للغاصب 

صب ذلك وىو لو رزؽ من اهلل أخذه ألمواؿ اليتامى وا١تساكُت وا١تؤمنُت، وزعمك أنو إ٪تا غ
 عز وجل كما قلت.

وا٠تطأ اآلخر: ما تقلدت من الكذب العظيم على اهلل ووضعتو إلخوانك سنة فيهم 
يقتدوف هبا إىل يـو القيامة من أف اهلل عز وجل عما قلتم ىو الذي رزؽ الغاصب أمواؿ 

دُِكْم لِلذاَكِر ِمْثُل َح ٍِّّ }يُوِصيُكُم اللاُو ِفي َأْوًَل  ا١تسلمُت، وىو الذي يقوؿ ُب كتابو:
}ِإناَما الصاَدقَاُت لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكيِن  [، وقولو عز وجل:11]النساء: اْْلُنْػثَػيَػْيِن{

َها َواْلُمَؤلاَفِة قُػُلوبُػُهْم َوِفي الرٍّقَاِب َواْلغَارِِميَن َوِفي َسِبيِل اللاِو َوِاْبِن السابِ  يِل َواْلَعاِمِليَن َعَليػْ
 ]التوبة[. ({41َفرِيَضًة ِمَن اللاِو َواللاُو َعِليٌم َحِكيٌم)



ونقوؿ لك: ما تقوؿ فيمن غصب ىؤالء الثمانية ا١تسماة ُب الكتاب سهماهنم ا١تفروضة 
من اهلل فأخذىا لنفسو وولده وشرب هبا ا٠تمر وأكلها دوهنم ؟ ألست تشهد أف اهلل 

 ورزقهم إياىا وأوجبها ٢تم دوف غَتىم ؟سبحانو قد فرضها ٢تم وتفضل عليهم هبا 

 فإف قلت: ال ؛ كفرت بالقرآف وخرجت من اإلسبلـ.

 وإف قلت: نعم، ىي ٢تم من اهلل عز وجل مفروضة دوف غَتىم.

قلنا لك: فما تقوؿ فيمن أخذىا منهم وأكلها دوهنم ظلماً وعدواناً أذلك لو رزؽ من اهلل 
 عز وجل ؟

 فإف قلت: نعم، ىو لو رزؽ.

لك: فما فعل بالرزؽ األوؿ الذي فرضو اهلل عز وجل وأقررت بو زعمت ألىل السهاـ  قلنا
الثمانية ؛ أندـ عليو أـ خربىم بأمر خدعهم فيو ٍب رزقو غَتىم بعدما أعلمهم أنو قد رزقهم 
إياه وفرضو ٢تم ُب كتابو وعلى لساف نبيو صلى اهلل عليو، فصار ما ذكر ٢تم ٤تااًل من القوؿ 

 و على زعمك ألنو زعمت حولو عنهم ورزقو غَتىم.ال حقيقة ل

فإف دمت على ذلك ُب صفة اهلل عز وجل كفرت وخرجت من اإلسبلـ، وإف قلت: إف 
الغاصب أخذ ما ليس لو برزؽ، رجعت عن قولك، وتركت أصلك وقهرناؾ وباف كذبك 

غَته تشنع  على اهلل عز وجل ُب األرزاؽ، وقولك علينا إنا نقوؿ إف مع اهلل عز وجل رازقاً 
 بذلك على أىل العدؿ.

وإ٪تا قولنا والذي إليو قصدنا إف اهلل عز وجل قد قسم األرزاؽ ُب كتابو ١تن قسمها لو ٍب 
ظلمهم فيها الظا١توف، وأخذىا من أيديهم الغاصبوف، فأكلوىا دوهنم ببل حق وىي رزؽ 

 غَتىم، فأكلوا ما مل يرزقهم اهلل عز وجل.

}ُقْل َأرََأيْػُتْم َما َأنْػَزَؿ اللاُو َلُكْم ِمْن رِْزٍؽ َفَجَعْلُتْم ِمْنُو َحَراًما  وشاىد ذلك قولو عز وجل:
ـْ َعَلى اللاِو تَػْفتَػُروَف) ]يونس[، أفبل ترى كيف نسب  ({37َوَحََّلًًل ُقْل آللاُو َأِذَف َلُكْم َأ

ؼ ذلك إليهم، عز وجل إليهم أهنم ىم الذين جعلوا من اٟتراـ واٟتبلؿ على ما أرادوا وأضا



وأنو مل يأذف ٢تم بو ومل يرزقهم إياه، وأهنم قد افًتوا عليو الكذب، فسبحاف اهلل العدؿ الذي 
 ال ٬تور وال يرزؽ اٟتراـ وال يعُت على اآلثاـ وال ا٠تروج من اإلسبلـ.

وزعمت أنت وإخوانك اجملربة أف ىذه األرزاؽ اليت رزقها ىؤالء ا١تسلمُت ُب كتابو أنو قد 
و فيها عز عن البداوات وندـ عليها فاعلها رزقاً لقطاع الطريق ونّقاب الدور بدا ل

واٟتوانيت وشراب ا٠تمور ومن يبيع ا٠تمر، وكذلك ىي أرزاؽ للفواجر ألهنا كراء فروجهن، 
[، فأي باطل أبطل ٦تا 188]البقرة: }َوًَل تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بَػيْػَنُكْم بِاْلَباِطِل{ وتركت قولو:

 ذكرنا؟ وكذلك يلزمك أنو جعل ىذه األمواؿ للاَورة العاصُت من السبلطُت.

ٍب نقوؿ لك: أمل تعلم ويصح عندؾ أف اهلل عز وجل استخلف ُب أرضو األنبياء وبعدىم 
أئمة ا٢تدى َعَلْيهم السَّبلـ ليحكموا بُت الناس بالعدؿ واٟتق، وقاؿ لداود صلى اهلل عليو، 

 عليو فهو الـز ٞتميع من ويل اٟتكم بُت ا١تسلمُت ُب األرض وكل ما قاؿ لداود صلى اهلل
}ِإناا  إىل يـو القيامة، وكذلك كاف اٟتكم من لدف آدـ صلى اهلل عليو، فقاؿ لداود:

َجَعْلَناَؾ َخِليَفًة ِفي اْْلَْرِض فَاْحُكْم بَػْيَن النااِس بِاْلَحقٍّ َوًَل تَػتاِبِع اْلَهَوى فَػُيِضلاَك َعْن 
ِل اللاِو ِإفا الاِذيَن َيِضلُّوَف َعْن َسِبيِل اللاِو َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد ِبَما َنُسوا يَػْوـَ َسِبي

 ]ص[. ({44اْلِحَساِب)

فنقوؿ لك: أليس قد افًتض اهلل عز وجل على األنبياء واألئمة الراشدين أف ٭تكموا بُت 
من عباد اهلل واستفاده من غَت الناس باٟتق، وأف من وجدوا معو ماالً قد ظلم فيو أحداً 

حلو ومل يقسمو اهلل عز وجل لو ُب الكتاب أف يأخذ اٟتكاـ ذلك ا١تاؿ منو ويقهروه على 
 رده بالسيف وغَت السيف حىت يرده إىل أىلو الذين قسمو اهلل ٢تم.

فنقوؿ لك يا عبداهلل بن يزيد البغداذي وإلخوانك اجملربة: أخربونا اآلف ىل ٬توز ُب ىذا 
وضع لؤلنبياء واألئمة الراشدين واٟتكاـ بُت ا١تسلمُت أف يأخذوا من الناس ما رزقهم اهلل ا١ت

على قولك من اٟتراـ ويردوه إىل قـو آخرين قد رزقهم اهلل عز وجل إياه أيضاً ُب الكتاب 
 وحكم ٢تم بو.



رد تلك واعلم أف األنبياء واألئمة َعَلْيهم السَّبلـ والقضاة من بعدىم لو مل يعلموا أف 
األمواؿ وأخذىا ٦تن ىي ُب يده ودفعها إىل قـو آخرين أرضى هلل ورأوا أف ذلك رزؽ من 
اهلل عز وجل وعطية أعطاىا ا٠تونة والظلمة واٞتورة وقطاع الطريقة والنباشُت للقبور وٚتيع 
ا١تعتدين ١تا استحلوا ُب دين اهلل جل ثناؤه ردىا وال قهر من ىي ُب يده عليها حىت يردىا 

ىل قـو ليس ٢تم بأرزاؽ، سبحاف اهلل العظيم ما أجهلكم وأبعدكم من الدين وأعظم إ
 فريتكم على اهلل عز وجل وعلى رسلو وكتبو.

ٍب يأمر اهلل عز وجل زعمتم وعلى قولكم بعد ذلك أف تُقطع أيديهم مرة وأيديهم وأرجلهم 
والموه أشد اللـو وعابوا مرة أخرى وأهنم من وجدوا ذلك معو بلغوا بو غاية النكاؿ وا٢تواف 

عليو أشد العيب وٝتوه سارقاً وحارباً وقاطعاً ومشلحاً ولصاً وغَت ذلك من األلقاب 
 القبيحة اليت أزالوا هبا شهادتو وأسقطوا هبا دينو.

ولو كاف ما قلتم من اٟتراـ رزقاً من اهلل عز وجل للسراؽ وقطاع الطريق والعاصُت ٢تنأىم 
 غصو بأعظم خصلتُت وأحسر حسرتُت :رزقهم ومل يكدره ومل ين

 فأما واحدة: فنزعو لذلك ا١تاؿ ٦تن قد أعطاه إياه وجعلو لو رزقاً زعمتم.

وأما األخرى: فقطع يده وأيضاً رجلو إف كاف ٦تن قطع الطرؽ وأخذ ا١تاؿ، سبحاف اهلل 
}لَْيَس َكِمْثِلِو  العظيم أىذه صفة الواحد العدؿ الرحيم اٟتسن الفعل الذي

 [، عز اهلل عما قلتم وتعاىل علواً كبَتاً.11]الشورى: {َشْيءٌ 

ولوال خوؼ التطويل ألغرقنا ُب االحتااج ُب ىذا ا١توضع بأمر يطوؿ شرحو، وفيما قلنا  
 كفاية ١تن عقل وأنصف، واٟتمد هلل رب العا١تُت.

 وأما قولك إف الرزؽ عندؾ العيش ؛ فقد جاءؾ من اٟتاج ما يأٌب على ٚتيع قولك، واهلل
 أعلى وأجل.

 ٍب قاؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي: فإف سألوؾ عن أطفاؿ ا١تسلمُت ما ىم عندؾ ؟

فقل: ىم عندنا ُب اٟتكم ٔتنزلة آبائهم ألف ا١تسلمُت كانوا يصلوف عليهم ويرجوف إٟتاقاً 
 بآبائهم.



ى فإف قالوا: أخربونا عن أطفاؿ ا١تشركُت ؛ فقل: نقف عنهم ونسَت فيهم سَتة الرسوؿ صل
اهلل عليو نسيب أوالد ا١تشركُت ونغنم أموا٢تم إذا مل يدخلوا ُب اإلسبلـ ونكّف عن أطفا٢تم 

فبل نتربأ منهم وال نتوالىم فإهنم مل يبلغوا اٟتلم فيكفروا فنتربأ منهم ومل يعملوا باإلٯتاف 
 فنتوالىم عليو، فذلك ما نقوؿ ُب أطفا٢تم.

ْحِدثُت من أىل القبلة ال
ُ
ذين عملوا ٔتا سخط اهلل فإنا نقف عن أطفا٢تم وال وأما أطفاؿ ا١ت

نتربأ منهم وال نتوالىم ألهنم مل يبلغوا العمل فيعملوا بطاعة وال معصية وال شيء عليهم وال 
تغنم أموا٢تم وال أمواؿ آبائهم، وإ٪تا يقاتل احملدث من أىل القبلة حىت يفيء إىل أمر اهلل ال 

 وبرسلو وّتملة القرآف.سيب عليو وال غنيمة إلقراره باهلل 

ٍب قاؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي ُب ىذا الباب أيضاً: ٍب سلهم أنت عن أطفاؿ ا١تشركُت 
 أيضاً فقل: ما منزلتهم عندكم ؟

 فإف قالوا كما قلت، دخلوا ُب قولك.

وإف قالوا: إهنم أولياء هلل مؤمنوف عندنا ؛ فقل: ىل أحل اهلل سيب ا١تؤمنُت وا١تؤمنات 
 ار؟واألحر 

 فإف قالوا: نعم، أعطوؾ ما تريد منهم وما ال تريد أف توقفهم على ما ىو أعظم منو.

وإف قالوا: مل ٭تل اهلل سبيهم ؛ فقل: أخربوين عن أطفاؿ ا١تشركُت الذين مل يبلغوا اٟتلم 
 أليسوا مؤمنُت زعمتم فِلَم تستحلوف سبيهم ؟

ندلكم على ما ىو خَت ٢تم من ذلك فإف قالوا: ىو خَت ٢تم نعّلمهم اإلسبلـ ؛ فقل: إنا 
إذا أنتم سبيتموىم فعّلموىم اإلسبلـ والكتاب كما تعلموف أبناءكم، وقولوا ٢تم أنتم أحرار 
مثلنا وال تفرضوا عليو الغلة وتقيدوىم وتغلقوا ُب أعناقهم الزنارات وتنكحوا اٞتارية منهم 

أنتم تعطوف ُب أوؿ كبلمكم بغَت مهر وال إذف ويل، وتزعموف أهنا ٦تا ملكت أٯتانكم، و 
 أهنم مؤمنوف ؛ فمن أين أحل اهلل ىذا من ا١تؤمنُت ؟

 الجواب8



وسألت عن األطفاؿ وشأهنم ٚتيعاً أطفاؿ ا١تشركُت  قاؿ أحمد بن يحيى رضي اهلل عنو8
 وأطفاؿ ا١تسلمُت، وطولت ُب ذلك وشرحت ؛ فاٝتع اٞتواب وأنصف عقلك:

أوالد ا١تسلمُت إهنم عندؾ ُب منزلة آبائهم  فأوؿ ما أخطأت فيو أف قولك زعمت ُب 
فاعلت اٟتكم والعدؿ ومل ٘تيز بُت ثواب العاملُت ومن مل يعمل، فازت عن القصد 

وخالفت القوؿ بالرشد إذ جعلت حكم من مل يطع اهلل عز وجل ساعة واحدة ومل ٬تاىد 
يع ا١تكاره مثل من ُب سبيلو ومل تصبو البأساء والضراء واٟتصر واألزؿ وا٠توؼ والببلء وٚت

نزؿ ذلك كلو بو فُسفك دمو وسفك دماء ا١تشركُت، ونالو معاندوه بأنكى العقوبات 
 فاعلتو ُب ا١تنزلة زعمت كمنزلة أبنائهم.

فوجب عليك ُب قولك أف منزلة أطفاؿ النيب صلى اهلل عليو وعليهم ُب منزلتو ودرٕتتو عند 
من ا١تنزلة والثواب مثل ما آلبائهم، اهلل عز وجل، وكذلك ٚتيع أطفاؿ ا١تسلمُت ٢تم 

]الكهف[،  ({11}ِإناا ًَل ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمًَّل) ونسيت قولو تعاىل:
[، وىذا خطأ من قولك وقلة علم 26]يونس: }لِلاِذيَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوزِيَاَدٌة{ وقولو:

}ُىْم َدرََجاٌت ِعْنَد  وؿ اهلل عز وجل:ْتكم ربك ألنك ال تعرؼ العدؿ وال ٘تيز معانيو وال ق
}َوَلْْلِخَرُة َأْكبَػُر َدرََجاٍت َوَأْكبَػُر  [، وقاؿ:163]آؿ عمراف: اللاِو{

 ]اإلسراء[. ({40تَػْفِضيًَّل)

و٨تن نقوؿ: إف أطفاؿ ا١تسلمُت كلهم ُب اٞتنة برٛتة رهبم ال بعمل عملوه وال أجر 
ب ومل ٬ترموا اٞترائم، ومل يأتوا بالقبائح، ومل ينكروا استحقوه، وذلك أهنم ١تا مل يكسبوا الذنو 

الواحد مل ٕتب عليهم حاة تلزمهم هبا عقوبة، و١تا كاف من حكم اهلل سبحانو أنو ال يظلم 
وال يعذب على غَت ذنب كاف من جوده وكرمو وسعة ما عنده من الفضل والكـر أف 

ة منو وتفضبلً إذ ال ذنب عليهم تفضل على األطفاؿ ٚتيعاً من ولد آدـ بدخوؿ اٞتنة رٛت
 فلم ٬تز ُب اٟتكمة والكـر إال االمتناف بالرٛتة إذ ال ذنب تقع عليو عقوبة.

وأما قولك ُب أطفاؿ ا١تشركُت أنك تقف عنهم زعمت وتسَت فيهم زعمت بسَتة رسوؿ 
 اهلل صلى اهلل عليو وعلى آلو فتسيب أوالدىم زعمت وتغنم أموا٢تم ؛ فقد أخطأت ُب الشرح



وىلكت ُب االعتقاد وغلطت ُب القوؿ، وخالفت اٟتق إذ لست ٦تن جعل اهلل عز وجل 
إليو أحكاـ اإلسبلـ وال اختصو باإلمامة وال اصطفاه بالوالية، وال بوراثة مقاـ الرسوؿ صلى 

اهلل عليو، ولست ٦تن ٬تب لو اٟتل والعقد ُب األحكاـ، وال ٬توز لو سيب ا١تشركُت وال 
 غنيمة أموا٢تم.

إ٪تا ذلك للذين اصطفاىم اهلل جل ثناؤه واختارىم على األمة وأورثهم حكم الكتاب 
}َأِطيُعوا اللاَو َوَأِطيُعوا الراُسوَؿ  والسنة وافًتض إمامتهم على ا٠تليقة حيث يقوؿ عز وجل:

[، فلست من أويل األمر وال لك حاة ٬تب هبا لك 59]النساء: َوُأوِلي اْْلَْمِر ِمْنُكْم{
 ١تشركُت وال غنيمة أموا٢تم دوف من جعل اهلل إليو األحكاـ، وقلده أمور اإلسبلـ .سيب ا

فأما أنت يا مسكُت فإ٪تا أنت رعية مرعي ٤تكـو عليك ولست براٍع وال حاكم، بل اٟتكم 
 عليك ١تن ىو أوىل منك، واعرؼ ما تقوؿ واعقل ما تأٌب وتذر.

ىم ُب اآلخرة وكيف حكمهم أُب ٍب ىلكت أيضاً ألنك بينما أنت تناظرنا كيف مصَت 
اٞتنة ىم أـ ُب النار إذ وصفت تفنيناً ُب السيب وغنيمة األمواؿ، وأصل سؤالك إ٪تا كاف 

عن اٞتنة والنار وكيف حكم األطفاؿ ُب ا١تنزلتُت، وتسأؿ: ما حكمهم ُب اآلخرة، وزعمت 
 أنك تقف عن أطفاؿ ا١تشركُت وال تنز٢تم منزالً من أحد الدارين.

: نراؾ اآلف قد ناقضت بُت قولك وخلطت ُب مسائلك، أوليس من قولك إف اهلل فنقوؿ
عز وجل أراد من ا٠تلق أف يكوف بعضهم كفاراً وبعضهم مؤمنُت، ٍب جئت اآلف بقـو 

آخرين وزعمت أف ٢تم حكماً آخر فصَتت ا٠تلق على ثبلث فرؽ بعدما قلت إهنم فرقتاف، 
تعاىل فعلها على قود قولك، ومل يقض عليها وزعمت أنك تقف عن واحدة مل ٮتلق اهلل 

قضاًء ومل يرد منها إرادة، ومل ٭تكم فيها ْتكم، ومل ينزؿ فيها كتاباً يعمل بو ا١تسلموف، وال 
 سنة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم تؤثر عنو.

إٯتاناً و٨تن نسألك فنقوؿ لك: أخربنا عن ىذه الفرقة الثالثة اليت مل يرد اهلل عز وجل منها 
وال كفراً على قولك، ومل ينزؿ فيها كتاباً وال ذكراً وال سنة وال أمراً على قود قولك، أَُىْم من 

 خلقو فنسيهم أـ من خلق غَته فلم ٬تب أف ٭تكم ُب خلق غَته ؟



فإف قلت: ىم من خلقو فنسيهم ؛ كفرت وخرجت من اإلسبلـ ألنو عز وجل ال ينسى 
 وال يغفل عن أحد.

 م من خلق غَته أشركت ووجب سفك دمك.وإف قلت: ى

 وإف قلت: بل ىم من خلقو.

 قلنا لك: فهل ذكرىم ُب أحكامو وكتبو أـ غفل عنهم ؟

فإف قلت: غفل عنهم ؛ كفرت وشهد عليك القرآف بالتكذيب لك وألىل مقالتك من 
[، ]ا١تؤمنوف ({05}َوَما ُكناا َعِن اْلَخْلِق َغاِفِليَن) اجملربة حيث يقوؿ عز وجل:

َنا ًَل تُػْرَجُعوَف) وقولو: ]ا١تؤمنوف[،  ({003}َأَفَحِسْبُتْم أَناَما َخَلْقَناُكْم َعَبثًا َوأَناُكْم ِإلَيػْ
َيانًا ِلُكلٍّ  [، وقولو:38]األنعاـ: }َما فَػراْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء{ وقولو: }تِبػْ
[، 11]فاطر: َثى َوًَل َتَضُع ِإًلا ِبِعْلِمِو{}َوَما َتْحِمُل ِمْن أُنػْ  [، وقولو:89]النحل: َشْيٍء{
ُلُغوا َأُشداُكْم ثُما لَِتُكونُوا ُشُيوًخا َوِمْنُكْم َمْن يُػتَػَوفاى ِمْن  وقولو: }ثُما ُيْخرُِجُكْم ِطْفًَّل ثُما لَِتبػْ
َذْنٍب  ( بَِأيٍّ 6}َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت) [، يعٍت األطفاؿ، وقولو:67]غافر: قَػْبُل{

 ]التكوير[. ({7قُِتَلْت)

فهذا كلو يدؿ على أنو عز وجل غَت غافل عن األطفاؿ وال غَتىم وأنو قد ذكرىم لنبيو 
 صلى اهلل عليو وجعل ٢تم حكماً ُب كتابو.

وإف قلت: إنو عز وجل مل يغفل عنهم ومل يدْع ذكرىم وال اٟتكم فيهم ُب حكمتو وعدلو 
يو لزمك أنك قد كذبت على اهلل عز وجل وخالفت حكمو وكتبو وسنة نبيو صلوات اهلل عل

وعطلت كتابو ُب وقوفك عن أطفاؿ ا١تشركُت ورجعت إىل قولنا بالعدؿ، وأف اهلل عز وجل 
مل يدع شيئاً من األشياء حىت ذكره ُب كتابو وسنة رسولو صلى اهلل عليو من أسباب الدين 

َيانًا ِلُكلٍّ  إذ قاؿ:وما ٖتتاج إليو األمة ُب أداء فرضها الذي كلفها،  }تِبػْ
[، والذي كذبت فيو وعطلت من الكتاب وتركت حكم اهلل عز وجل 89]النحل: َشْيٍء{

ُب أمر األطفاؿ خاصة قولك إنك تقف عم نلم يقف اهلل عن ذكره وال عن بياف أمره 
 واٟتكم فيو.



يقاتل وإنو عز وجل أرسل رسولو ٤تمد بن عبداهلل صلوات اهلل عليو وعلى آلو وسلم 
ا١تشركُت فإذا ظفر هبم مل يقتل أوالدىم، وذلك الدليل على أنو لو قتل أوالد ا١تشركُت ٞتاز 
عذاهبم ُب اآلخرة، فلما مل يقتلهم َعَلْيو السَّبلـ مل ٬تز عذاهبم ُب اآلخرة ألف اهلل عز وجل 

.  ال يعذب ُب الدنيا وال ُب اآلخرة على غَت جـر

لة باف لنا من رٛتة اهلل عز وجل وعدلو فيهم أف ا١ترأة اٟتامل وكذلك أوالد الزنا من أىل القب
تستوجب أف يقاـ عليها اٟتد إذا فارت فبل يقاـ عليها ذلك اٟتد الواجب حىت تضع ما 

ُب بطنها ٍب ال يقاـ عليها اٟتد حىت تفطمو، ودليل ذلك واضح على رٛتة اهلل عز وجل لو، 
 ل ال ٢تا.وأنو إ٪تا أخر عنها اٟتد ٟتسن نظره للطف

وكذلك ا١تشركة إذا كانت ٖتت أحكاـ اإلسبلـ، فلزمها قتل أو حد من حدود اهلل عز 
وجل اليت ٬تب هبا القتل مل تقتل حىت تضع ما ُب بطنها رٛتة من اهلل عز وجل وعدالً منو 

على من مل يذنب ومل يعص اهلل جل ثناؤه طرفة عُت، ٍب إذا وضعت مل يُػَقم عليها اٟتد 
ترضع حولُت كاملُت وتفطم، فهذا فعل اهلل عز وجل وعدلو وحكمو ُب األطفاؿ  أيضاً حىت 

 كلهم من ولد آدـ كلهم ُب الدنيا.

ٍب زعمت أنو ٬توز عندؾ وُب دينك أف اهلل عز وجل ال تدري ما ىو صانع هبم ُب اآلخرة 
بزعمك حىت ألزمك ذلك الشك وصَتؾ إىل الوقوؼ عنهم زعمت ّتهلك لعدؿ اهلل جل 

، وكيف تعرؼ عدلو عز وجل وأنت ٣تتهد ُب إطفاء نوره وعذر من عانده وتكذيب  ثناؤه
كتابو ُب حكمتو وإلزامو ذنوب ا١تشركُت والكفار وٚتيع العاصُت، سبحاف اهلل العظيم ما 

 أشنع ما قلتم.

وكيف تقف و٭تك عن أطفاؿ ا١تشركُت واليهود والنصارى أو واحد من ولد آدـ َعَلْيو 
ـٍ لِْلَعِبيِد) عز وجل يقوؿ:السَّبلـ واهلل  }َأًلا َتزُِر  ]فصلت[، وقولو: ({24}َوَما رَبَُّك ِبَظَّلا

ْنَساِف ِإًلا َما َسَعى)16َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى) ( َوَأفا َسْعَيُو َسْوَؼ 17( َوَأْف لَْيَس ِلْْلِ
بِيَن  عز وجل:]النام[، وقولو  ({20( ثُما ُيْجَزاُه اْلَجَزاَء اْْلَْوَفى)21يُػَرى) }َوَما ُكناا ُمَعذٍّ



َعَث َرُسوًًل) َعَث  ]اإلسراء[، وقولو: ({03َحتاى نَػبػْ }َوَما َكاَف رَبَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى َحتاى يَػبػْ
ُلو َعَلْيِهْم َءايَاتَِنا{  [.59]القصص: ِفي ُأمٍَّها َرُسوًًل يَػتػْ

.فًتاه مل يرد أف يهلك البالغُت حىت يُعذر إليهم فكيف ي  هلك األطفاؿ الربيئُت بغَت جـر

َها{ وقولو عز وجل: }بَػَلى َمْن   [، وقولو:164]األنعاـ: }َوًَل َتْكِسُب ُكلُّ نَػْفٍس ِإًلا َعَليػْ
َكَسَب َسيٍَّئًة َوَأَحاَطْت ِبِو َخِطيَئُتُو فَُأولَِئَك َأْصَحاُب النااِر ُىْم ِفيَها 

تُػَوفاى ُكلُّ نَػْفٍس َما َكَسَبْت َوُىْم ًَل }ثُما  ]البقرة[، وقولو: ({60َخاِلُدوَف)
( بَِأيٍّ َذْنٍب 6}َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت) ]البقرة[، وقولو: ({460يُْظَلُموَف)

 ]التكوير[، وا١توؤدة ىي األطفاؿ بإٚتاع ا٠تلق. ({7قُِتَلْت)

ا زعمت بالنار يـو فاهلل يقوؿ ُب دار الدنيا ويذـ من قتل ا١توؤدة بأي ذنب قتلت ٍب يعذهب
القيامة؟! عز عن ذلك العدؿ الذي ال ٬تور، ووفقت أنت عن ىذا اٟتكم من شدة ورعك 

زعمت وأنت تفًتي على اهلل عز وجل وٕتوِّره ُب كتابو وأحكامو كلها ٍب تتورع من 
َقِلُبوَف) ذلك، َقَلٍب يَػنػْ  ]الشعراء[. ({445}َوَسيَػْعَلُم الاِذيَن ظََلُموا َأيا ُمنػْ

يف جاز عندؾ أف تضع كتاباً تقوؿ فيو ١تن خدعتو من اٞتهاؿ إنك تقف عن أطفاؿ فك
ا١تشركُت، فليت شعري ألي علة وقفت عند نفسك عنهم أشككت أف اهلل عز وجل ال 
يدخل أطفاؿ ا١تشركُت اٞتنة فيلزمك فيما شككت فيو أف يدخلهم النار إذ ال منزلة ُب 

فيبُت ظلمو وجوره عليهم عز عن ذلك العدؿ الذي ال  اآلخرة توجد ثالثة غَت اٞتنة والنار،
 ٬تور .

أو يكونوف عندؾ ال ُب جنة وال ُب نار فيلزمك أف ُب اآلخرة داراً ثالثة مل ٮتربنا اهلل عز 
وجل هبا فاعلتها أنت ألف ٬توز كذلك وٗتالف الكتاب حىت تقبل منك اجملربة وقوفك عن 

 أطفاؿ ا١تشركُت.

رت وخالفت ٚتيع الفرؽ وخرجت من قوؿ أىل القبلة واليهود فإف قلت بدار ثالثة كف
 والنصارى ال يقولوف بدار ثالثة ُب اآلخرة .



فاخًت أي ىذه ا١تضايق ا٠تانقة لك شئت، فبل بد لك من القوؿ بواحدة منها أو التوبة عن 
 اٞترب والرجوع إىل العدؿ الذي ٝتيت ضده عدالً ٞتهلك بعدؿ اهلل عز وجل.

لك من التمادي ُب الباطل والعمى، ففوؽ كل ذي علم عليم، وىذه حاة فالتوبة خَت 
باىرة لكم ال يقدر أىل اٞترب ٢تا على نقض، فاتق اهلل وإياؾ أف تكوف من الذين 

ِمَن ( رَبػاَنا َءاتِِهْم ِضْعَفْيِن 45}رَبػاَنا ِإناا َأطَْعَنا َساَدتَػَنا وَُكبَػَراَءنَا فََأَضلُّونَا الساِبيََّل) قالوا:
ُهْم لَْعًنا َكِبيًرا) ]األحزاب[، فاٝتع إىل تربئهم منهم ولعنهم إياىم بعد  ({46اْلَعَذاِب َواْلَعنػْ

}فَػبُػْعًدا لِْلَقْوـِ  ا١تودة ُب الدنيا على اٟتمية وا٠تطأ الذي أورثهم النار
 ]ا١تؤمنوف[. ({20الظااِلِميَن)

ليس ذلك قولنا ال نقوؿ إهنم مؤمنوف وأما قولك إنا نقوؿ: إف أطفاؿ ا١تشركُت مؤمنوف ؛ ف
وال كافروف، وإ٪تا ىم عباد اهلل سبحانو مل يأهتم رسوؿ فكذبوه، ومل ينزؿ عليهم كتاب 

فادوه، ومل تلزمهم حاة فأعرضوا عنها ومل يركبوا هلل جل ثناؤه معصية ومل يعملوا لو طاعة، 
ل الفضل واإلحساف وإذ ال فأوجب اهلل عز وجل اٞتنة برٛتتو ٢تم وتفّضلو عليهم إذ ىو أى

 جـر ٢تم وال ذنب عليهم وال حاة لزمتهم.

فهذا ىو العدؿ وىو اٟتق، وىو األوىل بالواحد الكرًن، ورٛتتو عز وجل قد بانت وصحت 
٢تم ُب الدنيا قبل أف ٕتيء اآلخرة إذ مل يقتلهم ٔتا وجب على آبائهم وأمهاهتم من اٟتدود 

زـو اٟتدود ٢تن ٟتسن نظره ٢تم ورٛتتو إياىم حىت واألحكاـ، ومل يقتل أمهاهتم بعد ل
فطمنهم واستغنوا عنهم ؛ فهذا أكرب دليل وأصح قيل لو مل يكن ٢تم ذكر ُب القرآف غَت 

 ىذا لكفى، واٟتمد هلل رب العا١تُت.

فأما ما سألت عنو من مواريث أطفاؿ اليهود والنصارى وأوالد ا١تشركُت فإنا نقوؿ إهنم غَت 
ريث أىل ملة آبائهم ألف ذا أمر قد جرت فيو السنن من رسوؿ اهلل صلى ٥ترجُت من موا

اهلل عليو وعلى آلو إذ قاؿ: ))أىل ملتُت ال يتوارثوف(( فليس ألحد كبلـ بعد قوؿ الرسوؿ 
}َوَما َءاتَاُكُم الراُسوُؿ َفُخُذوُه َوَما نَػَهاُكْم  صلى اهلل عليو وسلم، وقد قاؿ اهلل عز وجل:



}َمْن  [، وليس ألحد أف ٮتالف السنة والكتاب، وقاؿ عز وجل:7]اٟتشر: ُهوا{َعْنُو فَانْػتػَ 
 [.80]النساء: يُِطِع الراُسوَؿ فَػَقْد َأطَاَع اللاَو{

وليس قولنا إف أوالد ا١تشركُت وال اليهود وال النصارى مؤمنوف وال كفار، وال ٬توز ذلك إذ 
 ال عمل ٢تم.

ؤمنُت ال مؤمنوف وال كفار، وإ٪تا األطفاؿ كلهم وكذلك أيضاً ٨تن نقوؿ: إف أوالد ا١ت
حكمهم حكم واحٌد ىم عبيد اهلل عز وجل ال حاة عليهم إ٪تا يدخلهم اٞتنة ٚتيعاً برٛتتو 

 وبفضلو على ما قد بينا وشرحنا، واٟتمد هلل رب العا١تُت.

( فَػَرْوٌح 66رابِيَن)}فََأماا ِإْف َكاَف ِمَن اْلُمقَ  وعلى أنو قد جاء ُب تفسَت القرآف حيث يقوؿ:
ـٌ َلَك ِمْن 71( َوَأماا ِإْف َكاَف ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِميِن)67َورَْيَحاٌف َوَجناُة نَِعيٍم) ( َفَسََّل

 ]الواقعة[، فقاؿ أىل التأويل إف أصحاب اليمُت ىم األطفاؿ. ({70َأْصَحاِب اْلَيِميِن)

بِيَن الضاالٍّيَن)}َوَأماا ِإْف َكاَف ِمَن  ٍب قاؿ: ( َوَتْصِلَيُة 71( فَػنُػُزٌؿ ِمْن َحِميٍم)74اْلُمَكذٍّ
]الواقعة[،  ({74( َفَسبٍّْح بِاْسِم رَبٍَّك اْلَعِظيِم)73( ِإفا َىَذا َلُهَو َحقُّ اْلَيِقيِن)72َجِحيٍم)

 فذكروا أف ا١تقربُت ىم ا١تؤمنوف، وأف أصحاب اليمُت ىم األطفاؿ، وأف ا١تكذيب الضالُت
 ىم الكفار والعاصوف من أىل النار.

َعَث  وٚتلة ا٠ترب أف اهلل عز وجل يقوؿ: بِيَن َحتاى نَػبػْ }َوَما ُكناا ُمَعذٍّ
]اإلسراء[، وىذه اآلية توجب اٞتنة ٞتميع األطفاؿ كلهم ٚتيعاً، واٟتمد هلل  ({03َرُسوًًل)

 رب العا١تُت.

الذين عملوا األعماؿ اليت ترضي اهلل  وأما قولنا ٨تن والذي نفسره: فإف أصحاب اليمُت ىم
عز وجل وٕتنبوا معاصيو، والدليل على أهنم أصحاب األعماؿ خاصة: قوؿ اهلل عز وجل 

َقِلُب 6( َفَسْوَؼ ُيَحاَسُب ِحَسابًا َيِسيًرا)5}فََأماا َمْن ُأوِتَي ِكَتابَُو بَِيِميِنِو) ُب كتابو: ( َويَػنػْ
 نشقاؽ[.]اال ({7ِإَلى َأْىِلِو َمْسُرورًا)



ٍب قاؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي: ٍب سلهم عن بدعتهم ُب قو٢تم: إف اهلل عز وجل مل ٮتلق 
الكفر واإلٯتاف، وإف العباد خلقوه وليس من خلق اهلل اإلٯتاف والكفر ؛ فسلهم عمن جعل 

 اإلٯتاف غَت الكفر والكفر غَت اإلٯتاف ؟

جعل الكفر غَت اإلٯتاف ؟ واإلٯتاف غَت  فإف قالوا: إف اهلل جعل ذلك ؛ فقل: أليس اهلل
 الكفر؟ وَجْعُل اهلِل صنػُْعو ؟

فإف قالوا: نعم، صنْػُعو خْلُقو ؛ فقل: فأخربوين عما كاف اهلل صانعو وجاعلو، أليس اهلل ىو 
 خالقو؟

فإهنم لن ٬تدوا بداً من أف يقولوا: نعم ألف صنع اهلل خلقو وجعلو ؛ فإف أعطوؾ ىذا دخلوا 
 طوؾ أف اهلل جعل الكفر وصنَػَعو وخلقو ولن يعطوؾ ىذا.ُب قولك وأع

وإف قالوا: إف العباد جعلوا الكفر غَت اإلٯتاف، واإلٯتاف غَت الكفر، ومل ٬تعل اهلل ذلك مل 
٬تعل اإلٯتاف غَت الكفر وال الكفر غَت اإلٯتاف ؛ فإذا مل ٬تعل ىو ذلك فكيف يثيب على 

يعذب على الكفر وىو مل ٬تعلو غَت اإلٯتاف ؟ إف  اإلٯتاف وىو مل ٬تعلو غَت الكفر ؟ وكيف
اهلل مل ٬تعل ُب زعمكم التوحيد حسناً وال الشرؾ باهلل قبيحاً، فكيف يقع الثواب على ما 

مل ٭تّسن اهلل ومل يقّبح، ومل ٬تعلو كفراً وال إٯتاناً، واهلل إ٪تا ذكرنا ُب كتابو أف الثواب على 
 ٬تعل إٯتاناً وال كفراً فكيف يثيب على ما مل ٬تعلو ىو اإلٯتاف والعقوبة على الفكر، فهو مل

إٯتاناً وال كفراً، ولو شاء العباد لصنعوا الكفر إٯتاناً واإلٯتاف كفراً ؛ ألهنم إ٪تا صنعو٫تا 
وجعلو٫تا وحسنو٫تا وقبحو٫تا واهلل مل يصنع ذلك ومل ٬تعلو ومل يقبح الكفر ومل ٭تسن 

لوا الكفر إٯتاناً واإلٯتاف كفراً وىم الذين يقبحوف اإلٯتاف، أفليس لو شاء العباد ٞتع
و٭تسنوف، فلو حّسنوا الكفر وقّبحوا اإلٯتاف لكاف كما صنعوا ؛ ألنو ليس هلل فيو صنع، فإذا  

 كاف ٬تعلونو فما با٢تم ال يغَتوف إف شاءوا ما قبحوا فياعلونو حسناً و٭تسنوف ما قبحوا.

قد أمكنوؾ من حاجتك، وأعطوؾ أف العباد لو فإف أعطوؾ أهنم إف شاءوا فعلوا ذلك ؛ ف
شاءوا ألثاب اهلل على الكفر اٞتنة وعذب على اإلٯتاف، ولو شاء العباد جعلوا الكفر إٯتاناً 

 واإلٯتاف كفراً، ومل ٬تعلوا هلل ُب ذلك صنعاً وجعلوا اٞتنة ١تن شاءوا ىم، والنار ١تن شاءوا.



٢تم، فانظر مواقع ىذه ا١تسائل فإنك إف ولن يعطوؾ ىذا، وال بد ٢تم إف أحسنت أف تسأ
 أحسنت مساءلتهم على ىذا الوجو وقادوا لك ىذا الكبلـ دخلوا ُب الزندقة.

وإف قالوا: إف اهلل إ٪تا جعل اسم الكفر واسم اإلٯتاف ومل ٬تعل اإلٯتاف، ومل ٬تعل الكفر ؛ 
 الكفر أىو الكفر ؟فقل ٢تم عند ذلك: أخربوين عن اسم اإلٯتاف أىو اإلٯتاف، وعن اسم 

فإف قالوا: اسم اإلٯتاف ىو اإلٯتاف، واسم الكفر ىو الكفر ؛ فقد أعطوؾ أف اهلل جعل 
اإلٯتاف والكفر وصنعهما وخلقهما ألف اسم الكفر ىو الكفر، واسم اإلٯتاف ىو اإلٯتاف ؛ 

ليس فإذا جعل األٝتاء واألٝتاء ىي األشياء بعينها فقد جعل أٝتاءىا، وأٝتاؤىا ىي ىي، و 
اسم الكفر غَت الكفر، وليس اسم اإلٯتاف غَت اإلٯتاف ؛ فقد لزمهم لنا أف اهلل قد جعل 

 الكفر واإلٯتاف وصنعهما وخلقهما.

وإف قالوا: إف اسم الكفر غَت الكفر، واسم اإلٯتاف غَت اإلٯتاف، والكفر ا١تعٌت الذي وقع 
سألتنا فقل ٢تم: أفليس عليو االسم، واالسم ليس بكفر وال إٯتاف ؛ فارجع إىل صدر م

العباد جعلوا اإلٯتاف غَت الكفر والكفر غَت اإلٯتاف ؟ وىم جعلوا الكفر قبيحاً واإلٯتاف 
حسناً، واهلل مل ٬تعل ذلك ؟ ٍب ارفع إىل ما رفعتهم ُب صدر ا١تسألة فإهنم لن ٬تدوا 

 اء[.]النس ({66}َوَمْن ُيْضِلِل اللاُو فَػَلْن َتِجَد َلُو َسِبيًَّل) ٥ترجاً،

 الجواب8

إ٪تا ىذه ا١تسألة اليت طّولت فيها إ٪تا كررت  قاؿ أحمد بن يحيى صلوات اهلل عليهما8
 فيها ا١تعاين بألفاظ ٥تتلفة وكلها تقتضي معٌت واحداً، و٨تن نقوؿ:

إف اهلل عز وجل ذكر اٞتعل ُب كتابو ووصفو عز وجل على وجهُت اثنُت، واضٌح ذلك ُب 
ألنو حاة اهلل عز وجل على خلقو اليت مل تتدبرىا اجملربة ومل القرآف غَت خفي عن أحد ؛ 

يركنوا فيها إىل العلماء ومل يأخذوا اٟتق من معدنو وقّلدوا عبداهلل بن يزيد البغداذي وغَته 
أمر دينهم قبل البحث وإنعاـ النظر، ووطء اٟتاج والرباىُت الشاىدة للحق فهلكوا عند 

 اهلل عز وجل.



ُت اللذين ذكرُت لك أف اٞتعل على وجهُت ؛ أحد٫تا: جعُل حكٍم واعلم أف أحد الوجه
وتسمية أي ٝتاىم بفعلهم وحكم عليهم بفعلهم، ال أنو خلق ذلك وال قّدره، وىو قولو 

ُهْم َأئِماًة يَػْهُدوَف بَِأْمرِنَا{ عز وجل: [، أي ٝتيناىم بفعلهم 24]السادة:}َوَجَعْلَنا ِمنػْ
تقوؿ العرب ُب لغاهتا اليت قد جعلها اهلل عز وجل حاة وحكمنا عليهم بفعلهم، مثل ما 

}َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍؿ ِإًلا ِبِلَساِف  على قـو ٤تمد صلى اهلل عليو وعلى آلو حُت يقوؿ:
[، فلو جاءىم بغَت اللغة العربية ما عرفوه عنو وال لزمتهم 4]إبراىيم:قَػْوِمِو لِيُبَػيٍَّن َلُهْم{
ب: أضلٍت فبلف أي ٝتاين ضااًل، قاؿ الكميت بن زيد األسدي رٛتو طاعة، فتقوؿ العر 

 اهلل:

 فطائفٌة قد أْكَفُروين ُْتبُِّكمْ 
 
  

 وطائفٌة قالوا مسيٌء ومْذِنبُ   
 
  

 يعٍت أهنم ٝتوه كافراً ومل ٬تعلوا فيو الكفر جعبلً. 

ًة َيْدُعوَف  وكذلك أيضاً اٞتعل مثل قولو: [، 41]القصص: ِإَلى النااِر{}َوَجَعْلَناُىْم َأِئما
}َوَجَعْلَنا َعَلى قُػُلوِبِهْم َأِكناًة َأْف  فذلك جعل حكم وتسمية، ومثل ذلك:

[، أي ٝتيناىم وحكمنا عليهم بفعلهم، ولو كاف عز وجل ىو الذي 25]األنعاـ: يَػْفَقُهوُه{
آف افًتض جعل األكنة على قلوهبم على ما يعقل من اٟتاب واألستار ٍب أرسل إليهم بقر 

عليهم استماعو والعمل ٔتا فيو وقد حاؿ باألكنة بينهم وبُت استماعو، لزالت اٟتاة 
 ولسقط عنهم الفرض.

}َفَمِن اْىَتَدى فَِإناَما يَػْهَتِدي لِنَػْفِسِو َوَمْن َضلا فَِإناَما َيِضلُّ  والشاىد على ذلك قولو:
َها{ كفى هبذه اآلية شاىداً لنا أف من [، غَت ٣تبور وال ٥تلوؽ فعلو و 108]يونس: َعَليػْ

 اىتدى فإ٪تا يهتدي لنفسو ومن ضل فإ٪تا يضل عليها غَت ٣تبور وال ٥تلوؽ فعلو.

والشاىد لنا على ما ذكرنا ُب األكنة: إقراركم لنا يا معشر اجملربة أف األصم الذي ال يقدر 
ل الصبلة بتعليم على السمع قد زاؿ عنو فرض استماع القرآف والعمل ٔتا فيو، وأنو إف عق



اإلٯتاف جازت لو وقُبلت ببل قراءة اٟتمد وسورة معها، وقد جاءت السنة أف كل صبلة بغَت 
 قراءة اٟتمد فهي خداج، فهذه حاة قاطعة ال حيلة لكم فيها.

}َوَجَعْلَنا الساَماَء َسْقًفا  وأما اٞتعل اآلخر: فهو قولو عز وجل:
}َوَجَعَل َلُكُم  [،12]اإلسراء: َنا اللاْيَل َوالنػاَهاَر َءايَػتَػْيِن{}َوَجَعلْ  [،32]األنبياء: َمْحُفوظًا{

 ]السادة[. ({7الساْمَع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفِئَدَة قَِليًَّل َما َتْشُكُروَف)

وكل جعل ُب القرآف على وجهُت ال يوجد فيو وجو غَت ما قلنا ؛ فأحد٫تا: جعل حكم 
 وقسر، ال ٥ترج منو.وتسمية، واآلخر: جعل حتم وجرب 

 فأما قولك: من جعل الكفر غَت اإلٯتاف، واإلٯتاف غَت الكفر ؟

 فإف كنت تريد بذلك: من خلق اإلٯتاف غَت الكفر والكفر غَت اإلٯتاف ؟

فالكفار ىم الذين خلقوا الكفر أي فعلوه وعملوه وصنعوه، والشاىد على ذلك أصدؽ 
[، إال أف ترد على 17]العنكبوت: وَف ِإْفًكا{}َوَتْخُلقُ  شاىد وأعدلو: قوؿ اهلل عز وجل:

اهلل عز وجل وتكّذب قولو، أو تقوؿ ليس ىذه اآلية ُب القرآف فما نعلم لك ٥ترجاً وال 
}َوَأَذاٌف ِمَن اللاِو  ٤تيصاً تلاأ إليو إال اٞتحداف، وقد قاؿ اهلل عز وجل ُب سورة براءة:

[، 3]التوبة: اْْلَْكَبِر َأفا اللاَو بَِريٌء ِمَن اْلُمْشرِِكيَن َوَرُسولُُو{َوَرُسوِلِو ِإَلى النااِس يَػْوـَ اْلَحجٍّ 
فبل يقدر أحد من ٚتيع ا٠تلق كلهم أف يدعي أف اهلل عز وجل بريء من خلقهم وال من 
رزقهم، وال من حياهتم وال من موهتم، وال أنو بريء من ا١تشركُت ُب وجو من ٚتيع الوجوه  

القاطعة إال ِمْن فعلهم، وإذا برئ من فعلهم، صح أف ليس لو ُب كلها بالصحة واٟتاة 
فعلهم فعل بوجو من ٚتيع الوجوه كلها وال سبب من ٚتيع األسباب كلها ؛ وإال فهاتوا 

 حاة تدلنا على معٌت آخر برئ اهلل منو غَت أفعا٢تم كلها.

٦تا فعل خالد بن  وكذلك قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وعلى آلو: ))اللهم إين أبرأ إليك
الوليد((، فإف كاف فعل خالد بن الوليد ىو فعل اهلل عز وجل أو هلل فيو فعل ٔتقياس شعرة 

لـز النيب صلى اهلل عليو أنو قد برئ من فعل اهلل، ومن برئ من فعل من أفعاؿ اهلل ولو صغر 
 ار إىل النار.ذلك الفعل لزمتو الرباءة من اهلل، ومن برئ من اهلل فقد كفر، ومن كفر فقد ص



فقولوا ُب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ما شئتم، فلعمري لقد افًتيتم على اهلل عز وجل فهو 
 أجدر أف تفًتوا عليو.

وزعمت يا عبداهلل بن يزيد البغداذي وأصحابك اجملربة أف اهلل خلق فعل ا١تشركُت وخْلُقو 
حكم عادؿ حكيم ؟ ال بل  زعمت ُصْنعو، فكيف ٮتلق خلقاً ٍب يتربأ منو ؛ أ٬توز ىذا ُب

 ىل ٬توز ىذا على عابث جاىل ؟! معاذ اهلل.

أما إذا صدؽ نفسو وأنصف عقلو علم ذلك اٞتاىل أنو إذا فعل فعبلً مل يصلح عند نفسو 
}َظَهَر  أف يتربأ منو، وإذا مل ٬ُتْز ُب حكمة اٟتكيم الذي ال يظلم أف يقوؿ ُب كتابو:

:ِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي النااِس{اْلَفَساُد ِفي اْلبَػرٍّ َواْلَبحْ  [، وكاف الصواب والعدؿ 41]الرـو
واٟتق أف يقوؿ: ظهر ُب الرب والبحر ٔتا صنعُت وخلقت وأردت وقّدرت من أفعايل بالناس، 

 وال يعنفهم ُب أمر ىو خلقو وأراده فإف ُب الناس من ٯتيز عليو ىذا اٟتكم.

َلْو َأناا َأْىَلْكَناُىْم بَِعَذاٍب ِمْن قَػْبِلِو َلَقاُلوا }وَ  وقد حكى مثل ذلك من عيبو ٢تم حيث قاؿ:
َنا َرُسوًًل فَػَنتاِبَع َءايَاِتَك ِمْن قَػْبِل َأْف َنِذؿا َوَنْخَزى) ]طو[،  ({012رَبػاَنا َلْوًَل َأْرَسْلَت ِإلَيػْ

َمْت }َذِلَك ِبَما َقدا  فهذا دليل على العدؿ، وعلى أف االستطاعة قبل الفعل، وقولو:
]الواقعة[، مع  ({42}َجَزاًء ِبَما َكانُوا يَػْعَمُلوَف) [، وقولو:182]آؿ عمراف: َأْيِديُكْم{

آيات كثَتة ُب كل سورة تشهد لعدؿ اهلل عز وجل وتنفي عنو اٞتور والظلم، وخلق أفعاؿ 
 العباد وإرادة السوء والظلم والفساد اختصرنا فيها خوؼ التطويل.

}ِإناا َجَعْلَناُه قُػْرَءانًا  ىو جرب وحتم قولو عز وجل:ومن اٞتعل أيضاً الذي 
[، فهذا جعل حتم وخلق على قود قولكم ألنكم أيها ا٠توارج تّدعوف 3]الزخرؼ: َعَربِيًّا{

القوؿ بشيء من معرفة التوحيد ؛ فمن حاتكم ُب التوحيد زعمتم أنكم تقولوف إف القرآف 
 أحببتم أو كرىتم ألنو أصل قولكم ُب التوحيد.٣تعوؿ وكل ٣تعوؿ ٥تلوؽ، فهذا يلزمكم لنا 

فإف قلتم: وكذلك يلزمنا ٨تن أيضاً أف كل ٣تعوؿ ٥تلوؽ من غَت القرآف من اٞتور والظلم 
 والفسق والكفر الذي زعمت أف اهلل خلقو وصنعو.



فإنا نقوؿ لكم راّدين عليكم: فإف قصيدة لبيد بن ربيعة الكبليب اليت ىي ٝتطة اليت يقوؿ 
 فيها:

يَاُر ٤َتَلُّها فُمَقاُمَها  َعَفِت الدِّ
 
  

 ٔتًٌِت تأبَّد غْو٢ُتا فرَِجاُمها  
 
  

٣تعولة جعلها لبيد بن ربيعة الكبليب وصنعها، واهلل عز وجل زعمتم الذي خلقها كما  
خلق القرآف وصنعها كما صنع القرآف على قود قولكم، فبل بد لكم من أف تقروا بذلك، 

دعواكم ألخذنا بأكظامكم ُب ىذا ا١توضع فتقولوا إف اهلل عز وجل مل ٮتلق أو ترجعوا عن 
 قصيدة لبيد ومل يصنعها.

 فإف قلتم: إف اهلل عز وجل خلق قصيدة لبيد على دعواكم أف اهلل خالق كل شيء.

قلنا لكم: وكذلك خلق اهلل القرآف فما الفرؽ بُت الشعر والقرآف ُب الفطرة والصنعة ؟ وما 
ا على اآلخر فبل ٕتدوف فرقاً تدفعوننا بو ألف الشعر ُب زعمكم اهلل خلقو فضل أحد٫ت

والقرآف اهلل خلقو زعمتم فاائز ١تن صلى بقصيدة لبيد وغَتىا من األشعار وجائز ١تن صلى 
بالقرآف ألنو كلو على زعمكم خلق اهلل وصنعو وصنعو خلقو وخلقو صنعو على ما قلت يا 

 أوؿ مسألتو ىذه خاصة. عبداهلل بن يزيد البغداذي ُب

 فإف قلت: إف اهلل عز وجل افًتض الصبلة بالقرآف ومل يفًتض الصبلة بالشعر.

 قلنا لك: صدقت ولكن ىات لنا حاة تفرؽ هبا بُت خلقو للقرآف وبُت خلقو للشعر.

فإف قلت: إف الفرؽ من قبل أف القرآف خلقو وحده مل يشركو فيو أحد والشعر خلقو ىو 
 اء على قود قولكم ِفْعل من فاعلُت، وإنو هلل خلق وللعباد كسب.وغَته من الشعر 

قلنا لك: فقد لزمك أف هلل عز وجل شريكاً ُب خلقو، وال بد لك أف تقوؿ إف اهلل جل 
 ثناؤه ولبيد بن ربيعة الكبليب صنعا القصيدة وخلقها خلقتها ا١تعروفة:

يَاُر ٤َتَلُّها فُمَقاُمَها  َعَفِت الدِّ
 

 تأبَّد غْو٢ُتا فرَِجاُمهأتًٌِت   
 



    

فتقوؿ: إهنما خلقاىا ٚتيعاً وصنعاىا فللو نصفها وللبيد نصفها على قود قولك، فياب 
عليك أنك قد رجعت عن قولك إف اهلل خلق أفعاؿ العباد وصرت بأنو ٮتلق نصف أفعاؿ 

 العباد وانتقض قولك األوؿ الذي تطاولت بو وانتفخت علينا بساعو.

 ال تقوؿ إف اهلل خلق نصف قصيدة لبيد، ولبيد خلق نصفها اآلخر. وإف قلت: إنك

قلنا لك: فكيف تقوؿ ُب القصيدة من خلقها ىي وسائر األشعار إذ قد رجعت وكرىت 
أف تقوؿ إف اهلل خلق نصفها ولبيد بن ربيعة نصفها، فهل تقوؿ إف اهلل خلقها وحده منفرداً 

 صنعو زعمت ؟هبا ال شريك لو ُب خلق القصيدة وخلقو 

فإف قلت: نعم، اهلل الذي تفرد ٓتلق القصيدة وصنعها وحده ؛ لزمك صاغراً داخراً عاثراً أف 
 اهلل عز وجل الذي صنع ىذا القوؿ، جل اهلل عن قولكم، وىو قوؿ لبيد بن ربيعة:

 بل ما َتذَكَُّر من نَػَواَر وقد نََأتْ 
 
  

 وتَػَقطََّعْت أسباهُبا ورَِماُمها  
 
  

ك ويلك أف اهلل عز وجل يصنع الَغَزؿ وٮتلقو على قود قولك واحتااجك أف اهلل فيلزم 
خلق كل شيء من ٚتيع األشياء من العباد من كفر أو إٯتاف أو طاعة وعصياف أو شعر أو 

 غَته، وقو٢تم ا٠تطأ وا٠تنا وأف خلقو صنعو زعمت، وأف ما خلقو فقد صنعو.

ذه القصيدة، وما ألزمت اهلل عز وجل من خلقو فاٝتع ما يلزمك من الفضيحة ا٢تائلة ُب ى
٢تا، وإف ذلك يلزمك الشرؾ وٮترجك من اإلسبلـ ١تا قلت إف اهلل يصنع األشياء كلها 

وٮتلقها، فاٝتع ما يلزمك ُب ذكر النساء ووصف أسباهبن ونعت ا٠تمر وصفة اإلبل وا٠تيل 
الذي خلق ىذا الشعر كلو والقفار واٟتل واالرٖتاؿ وتقطع الوصاؿ فيلزمك أف معبودؾ ىو 

 وكل شعر على وجو األرض فيو الغناء والقبيح، من ذلك قوؿ لبيد ُب البيت الثاين:

  ُمرِّيٌَّة حلَّت ِبَفْيَد وجاورت
 

 أىَل اٟتااِز فأين ِمْنَك َمراُمَها  
 



    

أف فيلزمك أيها اٞتاىل باهلل عز وجل أنو يشكو اٟتزف عليها والغم بفراقها وبعد نأيها و  
 مزارىا ال يرومو وال يقدر عليو لبعد دارىا. البيت الثالث:

  فاقطع لَُبانََة من تعرض وصلها
 
  

  وَلَشّر واصل خلة صرامها  
 
  

فيلزمك أف معبودؾ عز اهلل وتعاىل عما قلتم يعزي نفسو عن طلب الوصاؿ ويشكو جفاء  
 ا١تواصل. البيت الرابع قولو يصف الناقة:

  تركن بقيَّةً  ِبطَِليِح أسفارٍ 
 
  

 منها فأْحَنَق ُصْلُبها وسناُمها  
 
  

فيلزمك أنو يصف اإلبل وا١تسافرة عليها وأنو قد أىز٢تا بطوؿ األسفار اليت ال تقطع ا١تهامو  
 إال على تلك اٟتاؿ. البيت ا٠تامس:

  أفلم تكن تدري نَػَواُر بأنٍت
 
  

 َوصَّاُؿ َعْقِد حبائٍل َصرَّاُمَها  
 
  

أنو عز وجل يصف مواصلة النساء تارة ويصف صـر حبائلهن تارة أخرى وال  فيلزمك 
 يفعل ىذا إال أىل الغزؿ والطرب والسفو. البيت السادس:

 تَػرَّاُؾ أمكنٍة إذا مل أَْرَضها
 
  

 أو يرتبط بعض النفوس ِٛتَاُمَها  
 
  

ط بعض النفوس فتلزمك البلية العظمى أنو يقوؿ مثل ىذا القوؿ الذي يقوؿ فيو أو يرتب 
 ٛتامها، واٟتماـ ُب لغة العرب ىو ا١توت ال شك فيو. البيت السابع قولو:



  بل أنِت ال تدرين كم من ليلةٍ 
 
  

 طْلٍق لذيٍذ ٢تُوَىا وُمَداُمها  
 
  

فيلزمك أنو عز وجل عن ذلك يصف السهر واللذة فيو باللهو وا١تداـ، وا١تداـ ىو ا٠تمر  
 من قولو:عند العرب. البيت الثامن 

  قد ِبتُّ ساىرىا وغايَة تاجرٍ 
 
  

 وافيُت إذ رُِفَعْت وعزَّ ُمَداُمها  
 
  

فيلزمك أنو يصف ا٠تمر وموافاهتا إذا غلت عند ا٠تمَّار، وأنو يصف السهر بالليل مع  
الشراب؛ ألنك زعمت أف خْلقو صْنعو فيلزمك أف ما ذكرنا من ىذه العظائم صنع اهلل عز 

 سع من قولو:وجل. البيت التا

 أُْغِلي السِّباَء بكلِّ أَدَْكَن َعاِتقٍ 
 
  

 أو َجْونٍَة ُقِدَحت َوُفضَّ ختاُمها  
 
  

فيلزمك أنو يصنع ويغلي شراء ا٠تمر ويبذؿ الثمن ُب أزقاؽ ا٠تمور، واألدكن عند العرب  
 ىو الزؽ، واٞتونة ىي اٞترة اليت تقدح ويفض خاًب يكوف عليها كما تصف العرب. البيت

 العاشر قولو:

 باَكْرُت حاَجَتها الدََّجاَج ِبُسْحرَةٍ 
 
  

 أُلَعلَّ منها حُت َىبَّ نياُمَها  
 
  

فيلزمك أنو عز وجل عما قلت خلق ىذا القوؿ وصنعو، وخْلقو صْنعو عندؾ، وأنو يباكر  
قبل صياح الديكة ا٠تمر ليعل منها أي يشرهبا ُب قوؿ لبيد يصف نفسو حُت استيقظ 

 النياـ.ندماؤه 



فزعمت أف اهلل تعاىل صانع ىذا القوؿ، وال نعلم شركاً ُب األرض ىو أعظم من ىذا الذي 
 وضعت علينا فيو الكتب ؛ فانظر ماذا نزؿ بك ؟! البيت اٟتادي عشر قوؿ لبيد أيضاً:

  وغداة ريٍح قد كشفُت َوِقرَّةٍ 
 
  

 قد أصَبَحْت بَِيِد الشَّماِؿ زَِماُمَها  
 
  

بلية وشناعة ُب صفة خالقك الربيء من كذبك والفرية عليو. البيت الثاين فيلزمك كل  
 عشر:

  ِبَصُبوح صافيٍة وَجْذِب َكرِيْػَنةٍ 
 
  

  ٔتَُوتٍَّر لو إهبامها  
 
  

فيلزمك أيها ا٢تالك ُب دينو الصاد عن صراط ربو أنو يصف الصبوح من الصافية وىي  
 لغة العرب اليت ذكر لبيد، وا١توتر ىو العود ا٠تمر ويصف الضاربة بالعود وىي الكرينة ُب

 الذي اٗتذه السفهاء ٢تواً وطاعة للشيطاف. البيت الثالث عشر من قوؿ لبيد:

 ولقد َٛتَْيُت اٟتيَّ َٖتِْمُل ِشكَّيِت 
 
  

 فُػُرٌط ِوَشاِحي إْذ َغَدْوُت ِٞتَاُمها  
 
  

وٖتملو تبارؾ وتعبلى، فيلزمك أنو عز وجل من ذلك ٭تمي ا٠تيل وٖتمل شكتو الدواب  
وأف وشاحو ٞتامو، أراد بذلك لبيد بن ربيعة الكبليب أف العرب إذا نزلوا عن خيو٢تم 

ٟتوائاهم و٥تاطباهتم ربطوىا وخلعوا ٞتمها فيتوشح الرجل منهم بلااـ فرسو مع سيفو 
علواً   يتقلده كما يتقلد ْتمائل سيفو، وىذه صفة ا١تخلوقُت عز اهلل وتعاىل عما قالت اجملربة

 كبَتاً.

وإ٪تا احتاانا عليك هبذا القوؿ عمداً ليعلم من لو أدىن عقل أنك يا عبداهلل بن يزيد 
البغداذي ومن داف ٔتثل قولك من أىل اٞترب القائلُت إف اهلل خلق أفعاؿ العباد كلها قد 



بانت فضيحتكم وسقطت دعواكم، وصح كفركم وباطلكم ٔتا ذكرنا وأوجبنا عليكم من 
 لقاطعة فيما ألزمناكم من شعر لبيد.اٟتاة ا

 ٍب نقوؿ لكم: أخربونا مىت خلق اهلل عز وجل قصيدة لبيد قبل اكتساب لبيد ٢تا أـ بعده ؟

 فإف قلت: إف اهلل خلق القصيدة قبل اكتساب لبيد ٢تا، وخْلقو صنعو زعمتم.

ىو  لزمكم أف اهلل تعاىل قد صنع كل ما ُب قصيدة لبيد من العظائم، وكذلك كل شعر
 صنعو وفعلو.

وإف قلتم: إف اهلل عز وجل خلق قصيدة لبيد بعدما اكتسبها لبيد ؛ لزمكم أف قوؿ لبيد ٢تا  
كاف قبل صنع اهلل وأف صنع اهلل إ٪تا ىو تابع لصنع لبيد ؛ فاختاروا أي ىذين القولُت شئتم 

 فأيهما ما قلتم بو ألزمكم الكفر وا٠تروج من دين اإلسبلـ.

د لكم أف تقولوا إف اهلل عز وجل خلق ىذه القصيدة وحده منفرداً ٍب نقوؿ لكم: ال ب
 ٓتلقها وصنعها ال صانع ٢تا غَته.

فإف قلتم ذلك وأجز٘توه ؛ قلنا لكم: فقد لزمكم ُب صفة ربكم ما وصف لبيد وأف لبيداً ال 
 فعل لو فيها وكفرًب.

دكم خلق نصف ما وإف قلتم: إف اهلل عز وجل خلق بعضها ولبيد بعضها ؛ لزمكم أف معبو 
قاؿ لبيد وصنعو، ونصف ما قالت الشعراء أو صنعت من وصف ا٠تمر وا١تغنيات وٚتيع 

 الببليا، وىذا ما مل يسبقكم إليو الزنادقة وال اجملوس وال أحد من ا١تلحدين.

ومل تظن يا عبداهلل بن يزيد البغداذي وال غَتؾ من اجملربة أنكم ٕتابوف ٔتثل ىذا اٞتواب 
 تاركم وا١تبُت لعواركم أبداً، وال بد لك من أف تقوؿ ببعض ىذا.ا٢تاتك ألس

وإف قلت: ال أقوؿ إف اهلل خلق أشعار العرب وال صنعها ؛ لزمك أنك قد رجعت عن 
قولك باٞترب وصرت إىل قولنا بالعدؿ، وأف اهلل مل يصنع أشعار العرب، ولزمك أنك قد  

 عز وجل. كنت كاذباً علينا ُب دعواؾ أنا مفًتوف على اهلل

}َوالشَُّعَراُء يَػتاِبُعُهُم  ٍب نقوؿ لك: أليس قد ذـ اهلل عز وجل الشعراء حيث يقوؿ:
( َوَأنػاُهْم يَػُقوُلوَف َما ًَل 443( أََلْم تَػَر أَنػاُهْم ِفي ُكلٍّ َواٍد يَِهيُموَف)442اْلغَاُووَف)



َحاِت َوذََكُروا اللاَو َكِثيًرا َوانْػَتَصُروا ِمْن ( ِإًلا الاِذيَن َءاَمُنوا َوَعِمُلوا الصاالِ 444يَػْفَعُلوَف)
َقِلُبوَف) َقَلٍب يَػنػْ  ]الشعراء[. ({445بَػْعِد َما ظُِلُموا َوَسيَػْعَلُم الاِذيَن ظََلُموا َأيا ُمنػْ

فهل ٬توز أف اهلل عز وجل خلق وصنع ٦تن شعرىم ما عاب عليهم وىو خلقو وصنعو وىل 
}أَتَْأُمُروَف النااَس بِاْلِبرٍّ َوتَػْنَسْوَف َأنْػُفَسُكْم  يقوؿ ُب كتابو:ىذه صفة حكيم عادؿ؟! وىل 

ُلوَف اْلِكَتاَب َأَفََّل تَػْعِقُلوَف) ]البقرة[، وكيف يؤدبنا على شيء ٍب يفعلو ؟!  ({22َوَأنْػُتْم تَػتػْ
 عز عن ذلك وجل.

دة اليت ىاا هبا ٍب نقوؿ لعبداهلل بن يزيد البغداذي و١تن قاؿ بقولو: أخربونا عن القصي
عمرو بن العاص رسوؿ اهلل صلوات اهلل عليو، فلما بلغ النيب صلى اهلل عليو وآلو خربه قاؿ: 

))اللهم إنك تعلم أين ال أقوؿ الشعر، فالعنو بكل بيت لعنة(( ؛ فنقوؿ لكم: أليس ُب 
 قولكم إف اهلل عز وجل خلق تلك القصيدة ؟

ه ىو الذي ىاا رسولو صلى اهلل عليو، وىذا كفر فإف قلتم: نعم ؛ لزمكم أف اهلل جل ثناؤ 
 من قائلو.

وإف قلتم: مل ٮتلق قصيدة عمرو بن العاص ؛ رجعتم عن قولكم وباف كذبكم وصح أف 
 اٟتق معنا دونكم.

 ٍب نقوؿ لكم: أخربونا أليس من خلق شيئاً وصنعو لزمو أنو رب لذلك الشيء ؟

 فإذا قالوا: بلى.

يقوؿ القائل إذا دعا ربو: يا رب األشعار والقصائد اغفر يل  قلنا ٢تم: أفاائز عندكم أف
ذنويب، أو ىل ٬توز أف يدعو فيقوؿ: يا رب الزنا ويا رب ا٠تمر ويا رب اللواط ويا رب 
ا١تعازؼ ويا رب الفواحش ويا رب القتل والظلم والكذب والربا والكفر والشرؾ اغفر يل 

 ذنويب ؟

 بو.فإف قلتم: نعم ذلك جائز أف يُْدعى 

 قلنا لكم: فهل ىذه األٝتاء حسنة أـ قبيحة ؟



فإف قلتم: أٝتاء حسنة ؛ باف كذبكم وكفركم عند ٚتيع األمة إذ ٝتيتم القبيح ُب العقوؿ 
 حسناً، وخرجتم من ا١تعقوؿ.

 وإف قلتم: ال بل ىي قبيحة.

ل قلنا لكم: فِلَم أجزًب أنو جائز أف يدعو الداعي هبا إىل اهلل عز وجل واهلل عز وج
}َولِلاِو اْْلَْسَماُء اْلُحْسَنى فَاْدُعوُه ِبَها َوَذُروا الاِذيَن يُػْلِحُدوَف ِفي َأْسَمائِِو َسُيْجَزْوَف  يقوؿ:

]األعراؼ[، فياب عليكم الرجوع إىل ما نوجب عليكم من  ({061َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف)
 ُت.اٟتاج القاطعة اليت ال ٥ترج لكم منها، واٟتمد هلل رب العا١ت

ومن االحتااج لنا على عبداهلل بن يزيد البغداذي وعلى من قاؿ بقولو من ٚتيع أىل اٞترب 
}َوَما  واإلٟتاد ُب صفة اهلل جل ثناؤه أنا نقوؿ ٢تم: خربونا عن قوؿ اهلل تبارؾ وتعاىل:

نَػُهَما بَاِطًَّل{  آف ؟[، أليس ىذا ُب القر 27]ص: َخَلْقَنا الساَماَء َواْْلَْرَض َوَما بَػيػْ

 فإف قالوا: بلى.

قلنا ٢تم: فأخربونا عن الكفر والشرؾ وٚتيع ا١تعاصي والفواحش كلها اليت ادعى عبداهلل بن 
يزيد أف اهلل عز وجل خلقها وصنعها وأرادىا وقدرىا ؛ وكذب ا١تفًتي على اهلل أليس ىي 

 بُت السماوات واألرض ؟

 فبل بد ٢تم من أف يقولوا: نعم.

اهلل للشرؾ والكفر وٚتيع ا١تعاصي اليت ذكرت أحق ىو أـ باطل ؟ أـ فنقوؿ ٢تم: فخْلق 
 خلق ذلك كلو ال حق وال باطل ؟

 فإف قالوا: خلقو اهلل حقاً.

 قلنا ٢تم: فهو حق كما خلقو اهلل حقاً ؟

فإف قالوا: ال ؛ لزمهم لنا ووجب عليهم أف اهلل عز وجل مل ٮتلق األشياء على أمر من 
نحن على خبلؼ األمر الذي خَلقنا اهلل عليو، فهم ال يدروف لعل اهلل األمور يوَقُف عليو، ف

 خلق الناس ٛتَتاً واٟتمَت ناساً، وىذا غاية التااىل والعمى.

 وإف قالوا: ال نقوؿ ذلك، ولكنا نقوؿ: خلق اهلل ٚتيع ذلك حقاً.



 اً.قلنا ٢تم: فالكفر والشرؾ، وقوؿ أىل الدىر وٚتيع ا١تعاصي حق كما خلقها اهلل حق

فإف أقروا بذلك وأجازوه ؛ لزمهم أف القوؿ بأف اهلل ثالث ثبلثة وأف لو ولداً وأف يده مغلولة 
 وأف الشركاء واألنداد واألضداد واألوالد حق.

وىذا ىو التعطيل وا٠تروج من ملة اإلسبلـ والرباءة من اهلل العدؿ الذي ال ٮتلق الباطل وال 
}َوًَل يَػْرَضى ِلِعَباِدِه  وال يرضاه كما قاؿ عز وجل: يصنعو وال يقضيو على فاعلو وال يريده

 [.7]الزمر: اْلُكْفَر{

 وإف قالوا: إف الكفر باطل، وإف اهلل خلقو باطبلً.

قلنا ٢تم: فإنو ٬تب عليكم من الكفر أعظم من الذي ىربتم منو ألف قولكم إف اهلل الذي 
}َوَما َخَلْقَنا الساَماَء  جل:خلق الباطل تكذيب منكم لقولو، ورد لكتابو إذ يقوؿ عز و 

نَػُهَما بَاِطًَّل َذِلَك َظنُّ الاِذيَن َكَفُروا{ [، والكفر والشرؾ وٚتيع 27]ص:َواْْلَْرَض َوَما بَػيػْ
 ا١تعاصي بُت السماوات واألرض، فتبارؾ اهلل وتعاىل عما يقوؿ اجملربوف علواً كبَتاً.

َنُكْم بِاْلَباِطِل{}َوًَل تَْأُكُلوا َأْمَوا وقولو تبارؾ وتعاىل: [، فِلَم يسمي 188]البقرة: َلُكْم بَػيػْ
خلقو وصنعو باطبلً ؟ أفهكذا يقوؿ اٟتكيم اٟتسن الفعل الذي ٮترب عن نفسو أنو ال ٬تور 

 ]النساء[.({65}َوَمْن َأْصَدُؽ ِمَن اللاِو َحِديثًا) وال يظلم ويقوؿ:

[، فليت 56]الكهف: بِاْلَباِطِل لُِيْدِحُضوا ِبِو اْلَحقا{}َوُيَجاِدُؿ الاِذيَن َكَفُروا  ٍب قاؿ:
شعري أيهما الباطل وأيهما اٟتق؟! وكبل٫تا زعمتم خلق اهلل وصنعو، فواهلل ال يزيد اجملانُت 

 على ىذا ا٠تبط والتخليط الذي ال يعقل.

فرائض  إف اجملربة زعمت أف الواحد اٟتكيم العدؿ الذي ال ٬تور وال يظلم ينزؿ على رسولو
افًتضها على عباده وحتمها عليهم ٍب ٭توؿ بينهم وبُت الوصوؿ إليها ٍب يقوؿ ١تن افًتض 

عليو الفرائض: مِلَ مَلْ تؤد إيل ما أمرتك بو ؟ وقد خلق بُت السماء واألرض أفعاؿ العباد  
َفُروا َذِلَك َظنُّ الاِذيَن كَ كلها كما زعمتم ووصفتم، وقاؿ إنو مل ٮتلق ذلك باطبًل، وقاؿ: }

 ]ص[. ({45فَػَوْيٌل لِلاِذيَن َكَفُروا ِمَن النااِر)



رجع علينا زعمتم، فإذا ُب كتابو أف بعض ذلك ا٠تلق قد صار حقاً وبعضو قد صار باطبلً 
نَػُهَما بَاِطًَّل َذِلَك َظنُّ الاِذيَن َكَفُروا فَػَويْ  بعدما قاؿ: ٌل }َوَما َخَلْقَنا الساَماَء َواْْلَْرَض َوَما بَػيػْ

}َبْل نَػْقِذُؼ بِاْلَحقٍّ َعَلى اْلَباِطِل فَػَيْدَمغُُو  ]ص[، ٍب قاؿ: ({45لِلاِذيَن َكَفُروا ِمَن النااِر)
 ]األنبياء[. ({06فَِإَذا ُىَو زَاِىٌق َوَلُكُم اْلَوْيُل ِمماا َتِصُفوَف)

الزجاج، فلما فمثل ىذا الذي أسندًب إليو ىذه القبائح مثل رجل زّجاج عمل آنية كبَتة من 
فرغ منها أخذ ٢تا عموداً ٍب اعًتضها من جانب با٠تبط والكسر فلما انكسرت قاؿ ٢تا: مِلَ 

تكسرِت واهلل ألعاقبنك العقوبة ا١توجة، ٍب ٬تب لو من بعد ىذا اسم اٟتكمة والعدؿ 
الاِذيَن َيُصدُّوَف ( 06}َأًَل َلْعَنُة اللاِو َعَلى الظااِلِميَن) والنصفة والرٛتة ونفي اٞتور والظلم،

]ىود[، وال أكفر  ({07َعْن َسِبيِل اللاِو َويَػبْػُغونَػَها ِعَوًجا َوُىْم بِاْْلِخَرِة ُىْم َكاِفُروَف)
باآلخرة ٦تن زعم أف رب اآلخرة ىذه صفتو واتبع ىواه وترؾ القرآف والتدبر لرباىينو وعايب 

 ا إىل سبيلو إنو مناف كرًن.٣تاريو، وإياه ٨تمده على ما أوضح لنا ُب كتبو وأرشدن

ٍب نقوؿ لعبداهلل بن يزيد البغداذي و١تن قاؿ بقولو من أىل اٞترب والفرية على اهلل عز وجل: 
خربونا عن ىذه ا١تسألة فإّف فيها قْطَع ما قلتم وإليو من األمر ذىبتم، خربونا عن الكافر 

 أعاجٌز ىو عن خلق الكفر ؟

 ىو على اكتساب الكفر ؟ فإف قلتم: نعم ؛ قلنا لكم: أفقادر

 فإف قلتم: نعم ؛ قلنا: فالشيء الذي عاز عنو ىو الشيء الذي قدر عليو ؟

فإف قلتم نعم ؛ لزمكم لنا أنو عاجز عما ىو قادر عليو وقادر على ما ىو عاجز، وىذا من 
 أعظم التخليط وأبُت االستحالة وا١تناقضة.

والذي يقدر عليو ىو االكتساب وإف قلتم: الذي عاز عنو ىو غَت الذي يقدر عليو 
والذي يعاز عنو ىو ا٠تلق وا٠تلق غَت االكتساب، فقد لزمكم لنا ُب زعمكم أف اكتساب 

 العباد غَت ما خلق اهلل عز وجل وىذا ترؾ لقولكم ورجوع عن مذىبكم.

ٍب نقوؿ لعبداهلل بن يزيد: أليس من قولك ُب أوؿ ىذه ا١تسألة اليت سألتنا عنها أف اسم 
ىو الكفر، وأف اسم اإلٯتاف ىو اإلٯتاف، وأف ليس اٝتا٫تا شيئاً غَت٫تا، فيلزمك لنا  الكفر



أف اكتساب الكفر ىو الكفر، وأف اكتساب اإلٯتاف ىو اإلٯتاف ال غَت ذلك على ما قلت، 
وىذا كتابك الذي وضعت علينا، وقد باف قهرنا لك وقطعنا ٟتاتك بأوضح البياف وأيقن 

قوؿ وخالفت الدعوى فزعمت أف ليس األٝتاء ىي شيء غَت األفعاؿ اإليقاف ١تا ناقضت ال
ألنك زعمت أف ليس اسم الشيء غَت الشيء فيلزمك فيما تدعي من التوحيد أف اسم اهلل 
ىو األحرؼ ا١تعروفة وىي ألف الـ الـ ىاء، فزعمت أف ليس االسم غَت ا١تسمى، ففسد 

س اٝتو غَته ؛ فيلزمك أف ألف الـ عليك ما ادعيت من التوحيد إذ زعمت أف معبودؾ لي
الـ ىاء اليت تكتب مرة و٘تحى مرة تبصرىا األعياف وتدركها اٟتواس ىي معبودؾ ١تا زعمت 

أف ليس االسم غَت ا١تسمى، وكفى هبذا فضيحة عليك إذ خرجت من العدؿ والتوحيد 
 ٚتيعاً.

}ُىَو الاِذي  ٮتلقها:ومن اٟتاة عليك قوؿ اهلل عز وجل يضيف أفعاؿ العباد إليهم وأنو مل 
[، فارتفعوا ُب اللغة العربية وعند أىل 2]التغابن: َخَلَقُكْم َفِمْنُكْم َكاِفٌر َوِمْنُكْم ُمْؤِمٌن{

النحو ألهنم فاعلوف، ولو كاف ىو عز وجل خلق أفعا٢تم مل ٬تز ُب القرآف العريب إال أف 
أفعا٢تم، وىذه من القرآف وال يقوؿ: ىو الذي خلقكم كافراً ومؤمناً، فياب أنو الذي خلق 

 ٬توز ُب النحو غَتىا.

}فَػعااٌؿ ِلَما  ومن اٟتاة عليك أف نقوؿ لك أخربنا عن قوؿ اهلل عز وجل:
]ىود[، ىل ىذه اإلرادة تامة نافذة ٤تكمة أنو ال يريد شيئاً من ٚتيع  ({015يُرِيُد)

ذلك ٯتكنو كونو  األشياء كلها صغر وال كرب وال ىاف إال كاف ذلك الشيء ؟ أـ بعض
 وٯتتنع كوف بعضو ؟

فإف قلت: إف اهلل عز وجل إذا أراد أمراً من ٚتيع األمور فبل بد من نفاذ ذلك األمر كائناً 
 ما كاف ال ٯتتنع عليو شيء ٦تا أراد وشاء وأحب وقضى وخلق وأمضى.

تيك قلنا: كذلك اهلل عز وجل، ولكن اعرؼ ما يلزمك ُب قولك عليو باٞترب، وافهم ما يأ
 ُب آخر ا١تسألة فإف فيها فضيحتك وانقطاعك.



ٍب نقوؿ لك: قد أقررت ولزمك أنو ال ٯتتنع على اهلل عز وجل شيء وال يغلبو إذا أراده وأمر 
 بو؟

 فإف قلت: نعم، قد أقررُت ولزمٍت ما قلتم ألنك لو قلت غَت ذلك كفرت.

]البقرة[، ىذا قوؿ جرب  ({43َخاِسِئيَن)}ُكونُوا ِقَرَدًة  قلنا لك: فما معٌت قولو عز وجل:
 جربىم عليهم أـ ٗتيَت منو ٢تم إف شاءوا فعلوا وإف مل يشاءوا مل يفعلوا ؟

فإف قلت: بل ىم ٥تَتوف ٗتيَتًا إف شاءوا فعلوا وصاروا قردة، وإف مل يشاءوا مل يصَتوا 
 قردة ؛ لزمك أف ا٠تلق ٥تَتوف ٗتيَتاً من أراد أطاع ومن أراد عصى.

٥تَتوف ُب ذلك  ({43ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئيَن)أف ليس قولنا إف القـو الذي قاؿ ٢تم } على
 ٗتيَتاً، ولكن قولنا إهنم ٣تبوروف جرباً وقسراً.

وإف قلت: ال أقوؿ إهنم ٥تَتوف ٗتيَتاً، ولكٍت أقوؿ إهنم ٣تبوروف جرباً وقسراً ال بد ٢تم من 
 ذه ولذلك صاروا قردة خاسئُت، ال بد ٢تم من ذلك.ذلك ألف إرادة اهلل وأمره ال بد من نفا

}ُكونُوا  قلنا: صدقت ىذا ىو اٟتق ؛ فما تقوؿ ُب قوؿ اهلل عز وجل حيث يقوؿ للناس:
[، ىل أراد ذلك منهم جرباً جربىم عليو وقسراً قسرىم 135]النساء: قَػوااِميَن بِاْلِقْسِط{

 على فعلو ؟

وجب لنا عليك ولزمك أف العباد ٥تَتوف ٗتيَتاً ُب فإف قلت: ال مل ٬تربىم ومل يقسرىم ؛ 
 الطاعة غَت ٣تبورين وال مكرىُت وال مقسورين، ورجعت عن قولك ودخلت مع أىل اٟتق.

وإف قلت: لست أقوؿ إال أف اهلل جرب العباد وقسرىم على أف يكونوا قوامُت بالقسط ال 
نافذة، وأمره األمر الذي ال يُرّد  حيلة ٢تم ُب ذلك وال ٥ترج ٢تم منو ألف إرادة اهلل جل وعز

 وال يُغلب على ما بينت عليو أصل مسألتك وقدت عليو اعتقادؾ.

لزمك لنا ووجب عليك أف إرادة اهلل عز وجل مل تنفذ ُب ا١تشركُت وال الكافرين وال ُب ٚتيع 
 العاصُت من ٚتيع من مل يقم بالقسط كما أمره اهلل عز وجل وافًتض عليو ونطق بو القرآف
وجاءت بو الرسل عن اهلل جل ثناؤه، وأنو لزمو العاز عن ىؤالء القـو فلم ينفذ أمره فيهم 



{ فعصوه ومل يطيعوه ومل ينفذوا أمره كما أنفذ الذين ُكونُوا قَػوااِميَن بِاْلِقْسطِ وال قولو ٢تم }
 ]البقرة[. ({43}ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئيَن) قاؿ ٢تم:

جعلهم قردة وقدر عليهم، ومل يْقَدر ومل يقو على الذين قاؿ  فيلزمك أنو قوي على الذين
{، وإ٪تا ىو أمر واحدة بكلمة واحدة ال فرؽ عندىم بُت ُكونُوا قَػوااِميَن بِاْلِقْسطِ ٢تم }

 األمرين وبُت القولُت.

فبل بد لك من تعايز اهلل عز وجل الذي ال يعاز وال يُغلب، وأف األمر الذي أقررت لنا 
رادة اهلل نافذة غَت مردودة وال مغلوبة مل يتم على ما قلت، وأهنا قد انتقضت ال بو من أف إ

بد لك من ذلك وال حاة لك تدفعنا هبا أبداً ُب ىذه ا١تسألة وال غَتىا حىت ترجع إىل 
اٟتق وتدخل ُب دين اإلسبلـ من ذي قبل فتقر وتعتقد أف اهلل تبارؾ وتعاىل أراد من القـو 

{ إرادة حتم وقهر وجرب ال حيلة ٢تم فيها وال ٥ترج ونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئينَ كُ الذين قاؿ ٢تم: }
٢تم منها وال ٤تيص ٢تم عنها وال سبيل ٢تم إىل تركها ٔتا عصوا فاختاروا الكفر على اإلٯتاف 

 واستحقوا النكاؿ وا١تسخ باختيارىم ال ٔتا أراد وال ٔتا قضى وال ٔتا خلق من فعلهم.

{، إ٪تا أراد منهم القياـ بالقسط ٗتيَتاً ُكونُوا قَػوااِميَن بِاْلِقْسطِ ؿ ٢تم: }وأف القـو الذين قا
٢تم ال جرباً وال قسراً إذ ىو الذي ال ٯتتنع عليو أمر يريده عز وتعاىل، وإال فما عاز عن 

إنفاذ أمره ؛ فهذا ىو دين اهلل عز وجل الذي تعبد بو األولُت واآلخرين، وجاء بو عنو 
 طق بو الكتاب ا١تبُت، واٟتمد هلل رب العا١تُت.ا١ترسلوف، ون

}َوَلْو َشاَء رَبَُّك َْلَمَن َمْن ِفي اْْلَْرِض ُكلُُّهْم  وقد قاؿ لنبيو صلى اهلل عليو يعزيو:
[، أي قسراً وجرباً، وإ٪تا خَتىم ليستحقوا ١تا خَتىم إما الثواب وإما 99]يونس: َجِميًعا{

 ]يونس[.({77ُه النااَس َحتاى َيُكونُوا ُمْؤِمِنيَن)}َأفَأَْنَت ُتْكرِ  العقاب، قولو:

 فإف قاؿ قائل: فأي إكراه أكرب من السيف ؟

قلنا: مل يْعِن اهلل عز وجل اإلكراه بالسيف ُب ىذا ا١توضع، إ٪تا عٌت إكراه القلوب وجربىا 
يكن  على اإلٯتاف، فذلك ما ال يطيقو النيب صلى اهلل عليو، ولو كاف عٌت إكراه اٟترب مل



لآلية معٌت ألنو قد أكرىهم بالسيف بعد البياف واالمتناع واٟتمية وبعد اإلببلغ واإلنذار 
 فأمره بقتا٢تم، وىذا اإلكراه ليس ىو إكراه القلوب وقسرىا على اإلٯتاف.

ولو كاف األمر على ما قالت اجملربة مل ٬تز ُب اٟتكمة وال ُب العقوؿ أف يقوؿ ١تن أكره 
]يونس[،  ({77}َأفَأَْنَت ُتْكرُِه النااَس َحتاى َيُكونُوا ُمْؤِمِنيَن) اىهم:الناس وفرغ من إكر 

فافهم ىذا اٞتواب وانظر فيما ذكرنا لك ورٝتنا لك من اٟتق، فلن ٕتد اجملربة سبيبلً إىل 
 نقضو على أىل العدؿ أبداً واٟتمد هلل رب العا١تُت.

ل الكفر كفراً، واإلٯتاف إٯتاناً ؟ فإهنم ٍب قاؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي: ٍب سلهم من جع
يقولوف: إف اهلل مل ٬تعل التوحيد حسناً وال الشرؾ قبيحاً، وكيف يقع الثواب على ما مل 

 ٭تّسن اهلل ومل يقّبح؟

 الجواب8

إنا نقوؿ إف اهلل جل ثناؤه الذي جعل الكفر   قاؿ أحمد بن يحيى صلوات اهلل عليهما8
٠تلق لو وجعل اإلٯتاف إٯتاناً بالتسمية ال با٠تلق لو، وليس هلل عز كفراً بالتسمية واٟتكم ال با

وجل ُب اإلٯتاف فعل قل وال كثر إال األمر بو واالفًتاض لو، وكذلك ليس هلل عز وجل ُب 
 الكفر فعل قل وال كثر بوجو من الوجوه كلها إال النهي عنو واالفًتاض لًتكو وا٠تروج منو.

هلل مل ٬تعل التوحيد حسناً وال الشرؾ قبيحاً، وقولك: فكيف وأما قولك: إف ُب زعمنا أف ا
يقع الثواب على ما مل ٭تسن اهلل ومل يقبح ومل ٬تعلو كفراً وال إٯتاناً واهلل زعمت إ٪تا ذكر ُب 

كتابو أف الثواب ]على اإلٯتاف[ والعذاب على الكفر فهذا كذب منك علينا وإسناد إلينا ما 
 مل نقل.

لت جل اهلل وتعاىل عن ذلك، وقد حرفت وخلطت، وإ٪تا قولنا: إف اهلل وليس من قولنا ما ق
عز وجل جعل التوحيد حسناً بالدعاء إليو والًتغيب فيو والداللة عليو فحّسنو ُب قلوب 
ا٠تبلئق بالنعت والصفة لثوابو إذ ىو دينو الذي بعث بو ا١ترسلُت من األولُت واآلخرين 

وال يقبل عمبلً من سائر الفرائض إال بو وال جنة ١تن الذي ال يقبل غَته وال يرضى سواه 
 خالفو وقصر منو.



وكذلك قّبح اهلل عز وجل الكفر بالنهي عنو والتحذير منو واإلعذار واإلنذار ُب تركو 
 وا٠تروج منو وليس اٞتعل لذلك إال جعل حكم وتسمية.

عباد وخلق فعلهما أما جعل حتم وجرب وخلق خلقهما أعٍت اإلٯتاف والكفر وقسر عليهما ال
ٚتيعاً من اإلٯتاف والكفر، فليس ذلك قولنا ُب صفة خالقنا عز عن ذلك وتعاىل وال ذلك 

قوؿ ا١تبلئكة ا١تقربُت وال األنبياء ا١ترسلُت وال األئمة الراشدين وال عباد اهلل ا١تؤمنُت وال 
لحدين والزنادقة يوجد ذلك ُب كتاب مبُت فيما أنزؿ اهلل على العا١تُت، وإ٪تا ذلك قوؿ ا١ت

 األرذلُت وا١تشركُت والظا١تُت وقوؿ عبداهلل بن يزيد وأصحابو اجملربة األخسرين.

}َوَلِكنا اللاَو َحباَب  والشاىد لنا على أف اهلل عز وجل بريء ٦تا قالوا: قولو جل ثناؤه:
يَماَف َوزَيػاَنُو ِفي قُػُلوِبُكْم وََكراَه ِإلَْيُكُم الْ  ُكْفَر َواْلُفُسوَؽ َواْلِعْصَياَف ُأولَِئَك ُىُم ِإلَْيُكُم اْْلِ

]اٟتارات[، يعٍت عز وجل أنو حبب اإلٯتاف إىل من أراد الدخوؿ فيو ٔتا  ({5الرااِشُدوَف)
وصف من جنات النعيم، وشّوؽ إليو من ا١تلك العظيم والثواب الكرًن، وكذلك كره 

ا أوعد من فعلو وعصى فيو من الفسوؽ والعصياف إىل من أحب ترؾ ذلك من العا١تُت ٔت
العذاب ا١تقيم والنكاؿ األليم وا١تقاـ ُب خلود اٞتحيم ال أنو جرب أحداً من خلقو على أحد 

من األمرين من األولُت واآلخرين، ولو جربىم على الطاعة أو ا١تعصية جرباً كما قلتم مل 
 ٬تب للمابورين ثواب وال عليهم عقاب.

ى ما مل ٬تعلو ىو عز وجل إٯتاناً وال كفراً ؛ فنقوؿ لك: أيها وأما قولك: كيف يثيب اهلل عل
ا١تغرور ا١تغلط ُب دينو والتارؾ لكتاب ربو ىل رأيت رجبلً قط خاط ثياب نفسو ٍب ١تا فرغ 

منها أعطى خياطاً آخر أجرة ثيابو اليت خاطها ىو لنفسو ؟ وىل ٬توز ذلك ُب التعارؼ أو 
 ُب اللغة أو ُب العقوؿ ؟

رأيت رجبلً قط بٌت داراً بيده حىت إذا فرغ من عمارهتا أعطى النبائُت أجرة ما بٌت أو ىل 
ىو بيده لنفسو ؟ أو ىل رأيت ٚتّاالً ٛتل نفسو وأوالده على ٚتالو إىل مكة ٍب أعطى 

اٞتمالُت كراء ٚتالو اليت ٯتلكها ومل ٮترجوا معو إىل مكة ومل يسافروا وأعطاىم الكراء على 
 ىذه الصفة ٕتوز ُب حكمة حكيم ؟ أو ُب صفة متقن عظيم ؟!غَت عمل ؛ فهل 



أو ىل ٝتعت أيها ا١تخدوع ا١تعاب ّتهلو آية واحدة من كتاب اهلل عز وجل تشهد ٔتا 
قلت إنو يثيب أحداً على خلقو الذي ىو توىل خلقو أو يثيب أحداً على أمر توىل ىو عز 

 وجل صنعو دوف غَته.

ى أف الثواب للمطيعُت العاملُت، وعلى أف العقاب على أليس آيات القرآف تشهد وتدؿ عل
العاصُت التاركُت الذين آثروا ا٢توى واختاروا ألنفسهم الدنيا على اآلخرة اليت تبقى فقتلوا 

األنبياء وأئمة ا٢تدى وأشركوا وكفروا وفعلوا كل قبيح باختيارىم وإرادهتم ال بإرادتو عز وجل، 
 علهم بل ىو الربيء عن ذلك تبارؾ وتعاىل.وال خلقو الذي ألزمتو أنو خلق ف

وقاؿ ُب غَت موضع من القرآف ما ال ٨تصيو أف العقاب وقع عليهم ٔتا قدمت ٢تم أنفسهم، 
}َوقَاُلوا  ؤتا عملت أيديهم، ؤتا كانوا يكذبوف، ؤتا كانوا يكفروف، قاؿ اهلل عز وجل:

َقنَا اللاُو الاِذي أَْنَطَق ُكلا َشْيٍء َوُىَو َخَلَقُكْم َأواَؿ ِلُجُلوِدِىْم ِلَم َشِهْدُتْم َعَليْػَنا قَاُلوا أَْنطَ 
( َوَما ُكْنُتْم َتْسَتِتُروَف َأْف َيْشَهَد َعَلْيُكْم َسْمُعُكْم َوًَل َأْبَصارُُكْم َوًَل 40َمراٍة َوِإلَْيِو تُػْرَجُعوَف)

ا تَػْعَمُلوَف)ُجُلودُُكْم َوَلِكْن ظَنَػْنُتْم َأفا اللاَو ًَل يَػْعَلُم   ]فصلت[، وىذه اآلية  ({44َكِثيًرا ِمما
من الشواىد أف ىذا الشيء خاص دوف عاـ، يعٍت بو ٦تا أنطق إذ كاف كل شيء ال ينطق 

 إال أىل النطق ال غَتىم.

وإ٪تا احتاانا هبذه اآلية ألهنا توجب لنا حاة فيما ٨تن ُب ذكره وحاة لنا عليك ُب 
وإ٪تا ىو خاص ال عاـ مع شواىد كثَتة سوؼ نذكرىا ُب  دعواؾ أف اهلل خالق كل شيء،

 مواضعها إف شاء اهلل.

]السادة[،  ({05}َجَزاًء ِبَما َكانُوا يَػْعَمُلوَف) وكذلك قولو عز وجل ألىل اٞتنة
َما }َكانُوا قَِليًَّل ِمَن اللاْيِل  ]اٟتاقة[، ({42}ِبَما َأْسَلْفُتْم ِفي اْْلَيااـِ اْلَخالَِيِة) وقولو:

( َوِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ لِلسااِئِل 06( َوبِاْْلَْسَحاِر ُىْم َيْستَػْغِفُروَف)05يَػْهَجُعوَف)
( }َوالاِذيَن َجاَىُدوا ِفيَنا لَنَػْهِديَػنػاُهْم  ]الذاريات[، وقولو: ({07َواْلَمْحُروـِ

ْحَسِن َما َكانُوا }َولََنْجزِيَػنػاُهْم َأْجَرُىْم بِأَ  [، وقولو:69]العنكبوت: ُسبُػَلَنا{
}ِفي بُػُيوٍت َأِذَف اللاُو َأْف تُػْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها اْسُمُو ُيَسبٍُّح  ]النحل[، وقاؿ: ({75يَػْعَمُلوَف)



( رَِجاٌؿ ًَل تُػْلِهيِهْم ِتَجارٌَة َوًَل بَػْيٌع َعْن ِذْكِر اللاِو َوِإقَاـِ 14َلُو ِفيَها بِاْلُغُدوٍّ َواْْلَصاِؿ)
 ]النور[. ({15َوِإيَتاِء الزاَكاِة َيَخاُفوَف يَػْوًما تَػتَػَقلاُب ِفيِو اْلُقُلوُب َواْْلَْبَصاُر) الصاََّلةِ 

فهذا القرآف الذي ال حيلة لك ُب رده يوجب أف اٞتزاء ال يكوف إال على اجملازى وإال مل 
بية ٬تب أف ٬تزى اجملازي على عمل نفسو وال يسمى ذلك جزاء وال يعرؼ ذلك ُب لغة عر 

وال غَت عربية، وال يقبلو عقل لبيب، إال أف يقاؿ لرجل: أعطٍت جزائي على زيارتك لقرب 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وعلى آلو، أو أعطٍت أجري على حاتك إىل البيت اٟتراـ، أو 
٬توز ُب اللغة أف فبلناً احتفر بئراً بيده فلما فرغ منها وخرج ماؤىا قدـ إليو رجل من أىل 

فقاؿ لو: أعطٍت أجري على بئرؾ اليت حفرهتا لنفسك وبيدؾ، وىذا نفس احملاؿ من البصرة 
 ا١تقاؿ.

فكيف قوؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي ُب ىذا ا١توضع، وما حاتو على اهلل عز وجل أف 
يكوف ٬تزي على فعلو ىو ويعاقب على فعلو وىو َخْلقو زعمت، صَنعو فيازي على صنعو 

نة وبالنار اليت إليهما مصَت ا٠تبلئق وملك األبد أو عذاب الذي صنعو دوف غَته باٞت
}َىاتُوا بُػْرَىاَنُكْم ِإْف ُكْنُتْم  األبد، فهل ٮترج ىذا القوؿ ُب فعل حكيم أو عادؿ كرًن،

 ]البقرة[. ({000َصاِدِقيَن)

فبل حاة لك ُب ىذا وال خبلص إال التوبة والرجوع فتضيف إىل كل عامل عملو لقوؿ اهلل 
ًرا يَػَرُه) ل:عز وج ( َوَمْن يَػْعَمْل ِمثْػَقاَؿ َذراٍة َشرًّا 5}َفَمْن يَػْعَمْل ِمثْػَقاَؿ َذراٍة َخيػْ

]الزلزلة[، كأف ىذا القرآف عٌت بو غَت اجملربة وكأهنم مل يسمعوا قولو عز  ({6يَػَرُه)
ْحَصاَىا َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا }َماِؿ َىَذا اْلِكَتاِب ًَل يُػَغاِدُر َصِغيَرًة َوًَل َكِبيَرًة ِإًلا أَ  وجل:

 ]الكهف[. ({27َحاِضًرا َوًَل َيْظِلُم رَبَُّك َأَحًدا)

}َوَلْو َكاَف ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللاِو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتََّلفًا   وكأنو مل يقل ٢تم:
أَنػاُهْم ُحُمٌر ( كَ 27}َفَما َلُهْم َعِن التاْذِكَرِة ُمْعِرِضيَن) ]النساء[، وقولو: ({64َكِثيًرا)

]ا١تدثر[، فلعمري إهنم عن تذكرة اٟتق وحاج  ({30( فَػراْت ِمْن َقْسَورٍَة)31ُمْستَػْنِفَرٌة)
 القرآف لكاٟتمَت النافرة من األسد.



والدليل على ذلك: أنك إذا أنظرهتم برباىُت القرآف ىربوا من النظر ورووا ُب اٟتديث أف 
معوا القرآف من صاحب بدعة، وأىل العدؿ والتوحيد أسبلفهم وكرباءىم قالوا ٢تم: ال تس

عندىم أصحاب البدع، فكيف يعرؼ القرآف أو يهتدي إىل عاائبو والنَت الشاُب من 
حااو من اعتقد ىذا اٞتهل وداف بو من رواة األحاديث وجعلو ديناً عليو يعمل، وبو 

َيانًا ِلُكلٍّ َشْيٍء{ ٭تتج وترؾ قوؿ اهلل عز وجل: }َما فَػراْطَنا ِفي [، و89:]النحل }تِبػْ
َلى  [، وقولو:38]األنعاـ: اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء{ }َأَوَلْم َيْكِفِهْم َأناا أَنْػَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكتَاَب يُػتػْ

]القمر[،  ({3}ِحْكَمٌة بَالَِغٌة َفَما تُػْغِن النُُّذُر) [، وقولو:51]العنكبوت: َعَلْيِهْم{
}ًَل  [، وقولو:82]اإلسراء: ْلُقْرَءاِف َما ُىَو ِشَفاٌء َورَْحَمٌة لِْلُمْؤِمِنيَن{}َونُػنَػزٍُّؿ ِمَن ا وقولو:

 ]فصلت[. ({24يَْأتِيِو اْلَباِطُل ِمْن بَػْيِن َيَديِْو َوًَل ِمْن َخْلِفِو تَػْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد)

وي عزيز، وليت فنعوذ باهلل من اٟتَتة ُب دينو وا٢تاراف لكتابو، والعنود عن حقو إنو ق
شعري ما الفرؽ بُت من روى ىذا اٟتديث، وبُت ا١تشركُت الذين كّذبوا رسوؿ اهلل صلى اهلل 

}ًَل َتْسَمُعوا ِلَهَذا اْلُقْرَءاِف َواْلَغْوا ِفيِو َلَعلاُكْم  عليو وعلى آلو، وقالوا:
 ]فصلت[. ({44تَػْغِلُبوَف)

العباد لصنعوا الكفر إٯتاناً واإلٯتاف كفراً ؛  ٍب قاؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي: أوليس لو شاء
 ألنو إ٪تا ىو صنعهم وجعلهم وٖتسينهم وتقبيحهم واهلل مل يصنع ذلك.

يضيف إلينا أف ىذا قولنا زعم وقد كرر كبلمو ُب ىذا ا١توضع من كتابو بأمٍر بعُضو يكفي 
 عليو حىت يتبُت اٞتواب.ألنا نعلم ما يريد ُب أوؿ كلمة يقو٢تا، وال بد لنا إذا كرر أف تكرر 

صلوات اهلل عليهما: إنا نقوؿ إف العباد يقدروف على أف ٭تّولوا الكفر  قاؿ أحمد بن يحيى
إٯتاناً فيخرجوا من الكفر إىل اإلٯتاف الذي دعاىم اهلل إليو عز وجل، وكذلك ىم قادروف 

وجل بالدخوؿ فيو على أف ٭تولوا اإلٯتاف كفراً ؛ فَتتدوا عن اإلٯتاف الذي أمرىم اهلل عز 
 فَتجعوا عنو ويصَتوا إىل الكفر الذي هناىم اهلل عنو.

إف أف تقوؿ يا عبداهلل بن يزيد البغداذي وإخوانك اجملربة أف أحداً من الناس مل يرتد قط 
عن اإلسبلـ وأف أحداً مل ٮترج من الكفر وعبادة األصناـ ويرجع إىل اإلٯتاف، وكفى شهادة 



وعلى من ارتد ؛ فأي حاة لك ُب ىذا ؟ وأي قوؿ قد كررت فيو القرآف لنا على من آمن 
ووكدتو حىت كأنك قد جئت بشيء تبهر بو أىل العدؿ اٟتماة عن دين اهلل جل ثناؤه 

 وأىل الذب عن اإلسبلـ.

فهذا يوجب عليك أف العباد يقدروف على أف ٬تعلوا اإلٯتاف كفراً والكفر إٯتاناً، وجعلهم ىو 
}َفَمْن َشاَء فَػْليُػْؤِمْن َوَمْن  قها اهلل عز وجل عن ذلك وخَّتىم فيها وقاؿ:أفعا٢تم اليت مل ٮتل

[، بعد إرساؿ الرسل وإنزاؿ الكتب واإلعذار واإلنذار، ٍب 29]الكهف: َشاَء فَػْلَيْكُفْر{
 [.29]الكهف: }ِإناا َأْعَتْدنَا لِلظااِلِميَن نَارًا َأَحاَط ِبِهْم ُسَراِدقُػَها{ قاؿ:

ُب التحسُت والتقبيح فاٟتسن عند اهلل عز وجل فهو اٟتسن الذي ال ينكر وال  وأما قولك
ٮترج من التعارؼ وال ٦تا دعت إليو الرسل وال ٦تا جاءت بو الكتب، والقبيح فهو القبيح 

الذي ال ٬تهل ٦تا هنت عنو الرسل وحرمتو الكتب، فالقبيح مثل فريتك على اهلل أنت 
اهلل عز وجل قلتم خلق زنا الزانُت وإٟتاد ا١تلحدين، وشرؾ وأصحابك اجملربة من قولكم إف 

ا١تشركُت، وقتل األنبياء وأئمة ا٢تدى وإتياف األمهات واألخوات والبنات وأنو أراده زعمتم 
وخلقو وقّدره ٍب غضب منو أشد الغضب وأعّد العذاب األليم لفاعلو وذمو ُب كتبو وعلى 

 اء ٦تا خلق.ألسنة رسلو وتربأ منو ونسبو إىل قـو بر 

}َويَػْقتُػُلوَف الناِبيٍّيَن ِبَغْيِر  [، وقاؿ ٢تم:17]العنكبوت: }َوَتْخُلُقوَف ِإْفًكا{ فقاؿ ُب كتابو:
}َلَقْد َكَفَر الاِذيَن قَاُلوا ِإفا اللاَو ثَاِلُث  [، وقاؿ ٢تم:61]البقرة: اْلَحقٍّ{
ْيُتُموَىا َأنْػُتْم َوَءابَاؤُُكْم َما أَنْػَزَؿ اللاُو ِبَها }ِإْف ِىَي ِإًلا َأْسَماٌء [، و73]ا١تائدة: َثََّلثٍَة{ َسما

}ِإْف يَػتاِبُعوَف ِإًلا الظانا َوَما تَػْهَوى اْْلَنْػُفُس َولََقْد  [، وقولو:23]النام: ِمْن ُسْلطَاٍف{
 ]النام[. ({41َجاَءُىْم ِمْن رَبٍِّهُم اْلُهَدى)

ُهْم َعَذاٌب }َوِإْف َلْم يَػْنتَػُهوا َعما  ٍب قاؿ: ا يَػُقوُلوَف لََيَمسانا الاِذيَن َكَفُروا ِمنػْ
 ]ا١تائدة[، فكيف ينتهوف عن أمر أراده منهم وقضاه عليهم وخلقو من فعلهم. ({51َألِيٌم)

[، فمَم يتوبوف أيها اٞتاىل 74]ا١تائدة: َأَفََّل يَػُتوبُوَف ِإَلى اللاِو َوَيْستَػْغِفُرونَُو{ٍب قاؿ: }
}لَِئَّلا َيُكوَف  ِمَم يستغفروف ؟ أمن فعلو أـ من فعلهم ؟ وىو القائل عز وجل:ا١تغرور، و 



ٌة بَػْعَد الرُُّسِل{ [، فأي حاة أقوى و٭تك من أف 165]النساء: لِلنااِس َعَلى اللاِو ُحجا
يقولوا لو يـو القيامة و٭تتاوا عليو على قود قولك: لو تركتنا يا ربنا من خلق الكفر فينا 

لو منا وتقديرؾ لو علينا لسلمنا من نارؾ وعذابك ا١تقيم الذي ال فكاؾ منو أبداً،  وإرادتك
 وقد أخربتنا ُب كتابك أنك العدؿ الرحيم الذي ال ٬تور وال يظلم وأنك حسن الفعل.

فأخربنا يا عبداهلل بن يزيد البغداذي مِلَ يعذهبم وقد صدقوا ُب حاتهم عليو ُب زعمك 
ت كلها صفتو وإف ما حل هبم إ٪تا ىو من إرادتو وفعلو وخلقو، وعلى قولك إف ىذه الصفا

 وأنو لوال إرادتو ما ىلكوا وال خرجوا من طاعة.

فحسبك هبذا العمى عمًى وحسبك هبذا اٞتهل جهبًل، وحسبك هبذا الكفر كفراً، فبل ُب 
بتم فأنتم القرآف نظرًب وال العقوؿ استعملتم وال عن أىل العدؿ قبلتم، وال بقوؿ الشعراء تأد

 والبهائم ُب منزلة، قاؿ الشاعر:

ْاربُ 
ُ
 أال أيها ا١تلحُد ا١ت

  أتستغفر اهلل من فعلو
 تقوُؿ وجدُت ٚتيع الذنو

  ومنو إذا ما زنيَت الزنا
 أما لك عقٌل إذا مل تكنْ 

  أضفت القبيح إىل ربِّنا
 وقهَر اليتامى وسفَك الدما

  إذا كاف فاِعَلو غَتُه
  لُتوقتَل األئمِة وا١ترس

 نسبَت إىل اهلل كفَر العبادِ 
 ولو قاَؿ ذا قائٌل ُب أبيػ
بتوُ   ولو كاف فيك لكذَّ

 أمل تسمعوا قوؿ أىل اٞتحيػ

 أراَؾ لذنبَك تستغفرُ   
 وأنت لو تارًة ُمْنِكرُ 

 ب ريب على فعلها ٬تبُػرُ 
  بزعمَك وا٠تمُر وا١تيسرُ 
 ذنوبك منك فبل تُػْغَفرُ 

 وما ىو من خلِقِو ُمْنَكرُ 
 فِلْم عبَت كفر الذي يكفرُ 

 فما ذنبو عند من يَػْفُكرُ 
 وما عبَت شكر الذي يشكرُ 

 ُتْذَكرُ وكل ا١تعاصي اليت 
 ػَك ما كنَت عن قتلِو تَػْقُصرُ 

 وُب اهلل أنت بو ْٕتَهرُ 
 ػم ُب دْرِؾ ناٍر إذا ُتسعرُ 



م رجعةً    وقد سألوا رهبَّ
 فقاؿ أمل َأُؾ عمرُتُكمْ 
 أمل يأِتُكْم ُمنِذٌر منكمُ 
  ولكن غرينا بتكذيبهم

 فنودوا إِذ اعًتفوا بالذنو
 وقد أنكروا أف يكوف القرآ

ُم أنو عادؿٌ لد   ٢تَّ
 
  

 لكي يعملوا صاٟتاً يؤجروا
  وجاء النذير فَلْم تشكروا
 فقالوا بلى جاءنا منِذرُ 

 وكنا من الرسل قد نسَخرُ 
  ب بعداً وسحقاً لكم فاصربوا

  ُف عدالً ولو أهنم فكَّروا
 و مل ينظُُرواولكنَّهم في

 
  

وأما الفعل اٟتسن الذي سألت عنو فهو اإلجابة إىل كتاب اهلل عز وجل وما دعا إليو 
ْن َدَعا ِإَلى  رسولو صلى اهلل عليو من الطاعة اليت قاؿ اهلل جل ثناؤه: }َوَمْن َأْحَسُن قَػْوًًل ِمما

]فصلت[، فهذا ىو اٟتسن الذي ({11)اللاِو َوَعِمَل َصاِلًحا َوقَاَؿ ِإناِني ِمَن اْلُمْسِلِمينَ 
سألتنا عنو عن تفسَت اٟتسن والقبيح فتدبر ما قلنا وما جاءتك من حاتنا ىذه القاطعة 

 لدعواؾ، واٟتمد هلل رب العا١تُت.

ٍب قاؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي: ٍب سلهم فإف قالوا: إف اهلل إ٪تا جعل اسم الكفر واسم 
٬تعل الكفر، فقل ٢تم عند ذلك: أخربوين عن اسم اإلٯتاف أىو اإلٯتاف ومل ٬تعل اإلٯتاف ومل 

 اإلٯتاف ؟ وعن اسم الكفر ىو الكفر ؟

فإف قالوا: إف اسم اإلٯتاف ىو اإلٯتاف، وإف اسم الكفر ىو الكفر ؛ فقد أعطوؾ أف اهلل 
جعل اإلٯتاف والكفر وصنعهما وخلقهما ؛ فقد أمكنوؾ من أنفسهم ورجعوا عن قو٢تم ألف 

 كفر ىو الكفر واسم اإلٯتاف ىو اإلٯتاف ؛ ال أف االسم غَت ا١تسمى.اسم ال

فإذا جعل اهلل األٝتاء، لزمهم أف األٝتاء ىي األشياء بعينها ال غَتىا فقد جعل اهلل 
أٝتاءىا، وأٝتاؤىا ىي ىي، وليس االسم شيئاً غَت الكفر، وكذلك اإلٯتاف ليس اٝتو غَته 

 هما وخلقهما.فقد جعل اهلل الكفر واإلٯتاف وصنع



وإف قالوا: إف اسم الكفر غَت الكفر، واسم اإلٯتاف غَت اإلٯتاف، والكفر ا١تعٌت الذي وقع 
عليو االسم، واالسم ليس بكفر وال إٯتاف فارجع إىل أصل مسألتك فقل: أليس العباد 
اهلل جعلوا اإلٯتاف غَت الكفر والكفر غَت اإلٯتاف وىم جعلوا الكفر قبيحاً واإلٯتاف حسناً، و 

}َوَمْن  مل ٬تعل ذلك، ٍب ارفعهم إىل ما رفعتهم إليو ُب صدر ا١تسألة فإهنم لن ٬تدوا ٥ترجاً،
 ]النساء[. ({66ُيْضِلِل اللاُو فَػَلْن َتِجَد َلُو َسِبيًَّل)

 الجواب8

قد قلت ما قلت، فأعمل  قاؿ أحمد بن يحيى صلوات اهلل عليو وعلى آبائو الطاىرين8
 من جوابنا إف شاء اهلل.ذىنك فيما يرد عليك 

فإنا نقوؿ لك: إنك قد أقررت ولزمك أف اسم الكفر ىو الكفر، وأف اسم اإلٯتاف ىو 
اإلٯتاف ال غَت ذلك زعمت، وأف اهلل جل ثناؤه ُب قولك الذي خلق الكفر واإلٯتاف ؛ فقد 

ْيُتُموَىا َأنْػتُ  أكذبك اهلل عز وجل حُت يقوؿ: ْم َوَءابَاؤُُكْم َما َأنْػَزَؿ }ِإْف ِىَي ِإًلا َأْسَماٌء َسما
}َما َجَعَل اللاُو ِمْن َبِحيَرٍة َوًَل َسائَِبٍة َوًَل  [، وقولو:23]النام: اللاُو ِبَها ِمْن ُسْلطَاٍف{

َوِصيَلٍة َوًَل َحاـٍ َوَلِكنا الاِذيَن َكَفُروا يَػْفتَػُروَف َعَلى اللاِو اْلَكِذَب َوَأْكثَػُرُىْم ًَل 
]ا١تائدة[، أفبل ترى أنو تربأ من جعل ىذه األٝتاء اليت ٝتوىا لؤلنعاـ وىو  ({011يَػْعِقُلوَف)

عز وجل الذي خلق أجسامها فلم يتربأ من خلقها وإ٪تا تربأ ٦تا جعلوه ىم وكفى هبذه 
 حاة.

ٍم َوًَل ِْلبَائِِهْم  ( َما َلُهْم ِبِو ِمْن ِعلْ 2َويُػْنِذَر الاِذيَن قَاُلوا اتاَخَذ اللاُو َوَلًدا)وقولو عز وجل: }
]الكهف[، فإف زعمت أف  ({3َكبُػَرْت َكِلَمًة َتْخُرُج ِمْن َأفْػَواِىِهْم ِإْف يَػُقوُلوَف ِإًلا َكِذبًا)

اهلل خلق ذلك من فعلهم لزمك أنو الشاًب لنفسو وا١تدعي ٢تا الصواحب واألوالد عز اهلل 
توحيد زعمت، ونفي وتعاىل وتقدس عما تقولوف، ومع ذلك تدعي أنك من أىل ال

 التشبيو.



ومعاذ اهلل ما يقوؿ بالتوحيد وال ٭تسبو وال يسلم من التشبيو العظيم والكفر اٞتسيم من 
يقوؿ باٞترب ؛ ألنو يلزمك ُب قولك الذي ادعيت من التوحيد ما أنا ذاكره فافهم ما ٭تل 

 بك.

عبود الذي تعبده أرأيت إف سألك سائل فقاؿ لك: أخربنا عن االسم اسم اهلل عز وجل ا١ت
 ىل االسم عندؾ فيو غَت ا١تسمى ؟ أـ ىو االسم ال غَته ؟

فإف قلت: إف االسم ىو ا١تسمى ؛ لزمك أف ألف الـ الـ ىاء األحرؼ ا١تخطوطة ا١توجوة 
ىي معبودؾ الذي توحد والذي لو تصلي وٖتفد ولو تصـو وتساد فتكفر هبذا القوؿ عند 

ؾ ٯُتحى فَػَيمَِّحي، و٭ترؽ فيحًتؽ، وتقع عليو األبواؿ ٚتيع أىل التوحيد، ويلزمك أف معبود
واأل٧تاء ويقع عليها فبل ينتصر و٬تيء مرة ويذىب مرة، وتراه األعُت وتدركو اٟتواس، وٮتط 

 باأليدي ُب الكتب وكفى هبذا بلية عظمى وكفراً أعمى.

اة وإف زعمت أف االسم غَت ا١تسمى لزمك من أصل أذنك وأنت راغم األنف مفلوج اٟت
أف الذي ادعيت وقلت بو وأكثرت فيو ا٠تطاب من أف االسم ىو ا١تسمى أنك قد أبطلت 
فيو وأخطأت وافتضحت ووجب على أصحابك ببل شك وال مرية التوبة عن تقليدؾ أمر 
دينهم ولزمهم أف يلعنوؾ حياً وميتاً، وأف يفارقوؾ ُب حياتك إف عشت ويتربأوا إىل اهلل عز 

 الكفر واٞتهل وإال فالنار. وجل ٦تا وضعَت ٢تم من

ويلزمك أف الكفر ىو غَت االسم الذي ٝتي بو كفراً، وأف اإلٯتاف غَت االسم الذي ٝتي بو 
إٯتاناً ألف االسم غَت ا١تسمى ُب ٚتيع األشياء كلها بأوضح دليل وأبُت برىاف فقد ثبت 

 عليك الفلج، واٟتمد هلل رب العا١تُت.

التوحيد وصح تشبيهك إذ زعمت أف اسم اإلٯتاف ليس وقد باف لنا وألصحابك جهلك ُب 
ىو شيء غَت اإلٯتاف وأف اسم الكفر ليس ىو شيء غَت الكفر، فاستفد أنت وأصحابك 

 ىذه الفائدة ُب التوحيد الذي جهلتموه كما جهلتم العدؿ.

وإال فبل  واعلموا علماً يقيناً أف التوحيد ال يتم ١تعتقده وال لقائل بو إال ٔتعرفة القوؿ بالعدؿ
يصح توحيد إال بعدؿ، أال ترى كيف أخطأت ا٠تطأ العظيم ُب التوحيد ولزمك التشبيو ١تا 



احتاات ُب إبطاؿ العدؿ بأف االسم ىو ا١تسمى ال غَته، فلزمك الكفر ُب التوحيد 
ففسد عليك اعتقادؾ وما ادعيت من معرفة التوحيد، فشّبهت وأٟتدت وباف جهلك 

جئت هبا من ا٠تطأ أعظم من جبل أحد فقد افتضحت  وسقطت رئاستك وىذه اليت
وفضحتك، إال أف ترجع أنت وأصحابك إىل تعلم العدؿ والقوؿ بو وتتوبوا عن اٞترب 

 واٞتهل.

ومن اٟتاة لنا عليك أيضاً ُب أف االسم غَت ا١تسمى أف قائل لو ٝتى دنانَت ودراىم وإببلً 
ال إبل وال خيل مل ٭تصل معو من تسميتو وخيبلً وقاؿ: ىي عندي، وىو فقَت ال دنانَت لو و 

 الدنانَت والدراىم واإلبل وا٠تيل قليل وال كثَت.

وكذلك لو قاؿ وذكر خبزاً وٟتماً و٘تراً وىو جائع مل ينفعو ذلك ومل يشبعو ألف االسم غَت 
ا١تسمى، وكذلك لو قاؿ: ماء الفرات، وىو عطشاف مل يروه اسم ا١تاء دوف وجود ا١تاء ؛ 

وجب عليك أف االسم غَت ا١تسمى وبطل ما قلت ألف اسم اهلل عز وجل غَت  فمن ىاىنا
 اهلل سبحانو.

وىذا اٝتو مكتوب ُب ا١تصاحف يراه الناس وٖتيط بو األقطار إذ االسم أحرؼ أربعة 
}لَْيَس   وا١تسمى ال نظَت لو وال عديل وال يتازأ أجزاء تبارؾ وتعاىل الواحد الفرد الذي

]الشورى[، أٝتاؤه تعبَت وأفعالو تفهيم وىو  ({00ُىَو الساِميُع اْلَبِصيُر)َكِمْثِلِو َشْيٌء وَ 
 اللطيف ا٠تبَت.

ٍب نقوؿ لك: أخربنا عن قوؿ أيب جهل بن ىشاـ لعنة اهلل عليو بالتعنيف منو حملمد صلى 
اهلل عليو وعلى آلو: جاءنا ٤تمد زعم باإلٯتاف ليدخلنا فيو ؛ ىل قوؿ أيب جهل وتسميتو 

 ف توجب لو إٯتاناً أـ ال ؟لئلٯتا

فإف قلت: نعم إف ذلك القوؿ الذي ذكرتو اسم اإلٯتاف يوجب أليب جهل إٯتاناً لزمك أنك 
قد شهدت لو باإلٯتاف، ووجب عليك أف النيب صلى اهلل عليو قتلو ببدر وىو مؤمن إذ اسم 

 اإلٯتاف ىو اإلٯتاف عندؾ.



إٯتاناً رجعت عن قولك وافتضحت وإف قلت: إنك ال توجب أليب جهل تسميتو لئلٯتاف 
 عند أصحابك ولزمتك التوبة من فريتك على اهلل عز وجل وبطلت حاتك.

وكذلك إف قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم: الكفر دين الشيطاف وٝتى كفراً 
 لزمو على قَػَوِد قولك فعل الكفر، وىل تقوؿ ذلك أـ ال ؟

َلْيو السَّبلـ حُت ٝتى الكفر كفراً ؛ كفرت باهلل وأشركت فإف قلت: إف الكفر يلـز النيب عَ 
 وخرجت من اإلسبلـ بقولك ُب النيب صلى اهلل عليو مثل ىذا القوؿ.

وإف قلت: ال يلـز النيب صلى اهلل عليو بتسميتو الكفر كفراً أنو يكفر ؛ بطلت حاتك، 
وحاة  وانتقض كتابك الذي وضعت ألصحابك على أىل العدؿ، وكفى هبذه فضيحة

 باىرة.

والعاب من أصحابك كيف يقيموف على قولك ويعتقدونو ديناً تذىب فيو أعمارىم بعد 
ىذا البياف إال أهنم اٗتذوا دين اهلل جل ثناؤه عصبية وٛتية واستكباراً عن الرجوع إىل اٟتق 

مع قو٢تم إهنم ال يقدروف على تغيَت خلق اهلل وإرادتو ١تا ىم عليو زعموا من ا١تذىب، 
}َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍؿ ِإًلا لُِيطَاَع بِِإْذِف  بطلوا قولو حملمد صلى اهلل عليو:وأ

 [.64]النساء: اللاِو{

فزعموا أف من علم اهلل منو الكفر وا١تعصية أف اهلل ال يريد منو اإلٯتاف ؛ ألنو إف أراد منو 
ْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍؿ ِإًلا لُِيطَاَع }َوَما أَ  اإلٯتاف بطل علمو ُب زعمهم، وقد قاؿ اهلل عز وجل:

[، وقولو: 28]سبأ: }َوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإًلا َكافاًة لِلنااِس{ [، وقولو:64]النساء: بِِإْذِف اللاِو{
 [.158]األعراؼ: ُقْل يَاَأيػَُّها النااُس ِإنٍّي َرُسوُؿ اللاِو ِإلَْيُكْم َجِميًعا{}

اذي ومن قاؿ بقولو من اجملربة أف اهلل عز وجل عن قو٢تم مل وزعم عبداهلل بن يزيد البغد
يصدؽ ُب ىذه اآلية وأنو أراد من قـو اإلٯتاف ومن قـو الكفر، وردُّوا كتاب اهلل صراحاً ببل 

حاة إال بدعوى فاسدة إذا ما قابلها الرجاؿ من أىل العلم والتوحيد أبطلوىا عليهم 
 وعرفوىم ّتهلهم مثل ما قد تسمع.



يعلم إنا لندع كثَتاً من اٟتاج لكثرهتا وترادفها علينا وتسابقها إىل جوابنا، واٟتمد هلل  واهلل
 ا١تعز لدينو، والناصر ٟتقو، وا١توضح لكتابو، وا١تذؿ ١تن عانده وكفر بو.

ٍب قاؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي: ٍب سلهم مع ىذا فقل: أرأيتم إذا كانوا ىم ٬تعلوف 
 إلٯتاف طاعة والكفر معصية ؟اإلٯتاف والكفر أليس ا

 فإذا قالوا: بلى ؛ فقل: أفليس ىم الذين يصنعوف ذلك، وليس هلل عز وجل فيو صنع؟

فإف قالوا: نعم ؛ فقل: أفليس أنتم ال ٖتتاجوف إىل اهلل فيها وأنتم أغنياء عن اهلل ُب الطاعة 
عليها خلقاً قط، ومل ٭تتج ال ٖتتاجوف إىل اهلل فيها وال إىل عوف اهلل عليها، ومل يُِعن اهلل 

خلق قط إىل اهلل والناس مستغنوف عن اهلل فيها ؛ فإف أعطوؾ ىذا فما أراؾ تريد ترفعهم 
 إىل أعظم من ىذا.

: إنا مستغنوف عن اهلل عز وجل ال ٨تتاج إىل اهلل عز وجل ُب طاعة وال أف  فإف قاؿ قـو
}َوَلَقْد َىماْت ِبِو َوَىما  اؿ:يكفنا عن حرمة ومل يكف عنها خلقاً ومل يلطف ليوسف حُت ق

 [، وأشباه ىذا.24]يوسف: ِبَها َلْوًَل َأْف رََأى بُػْرَىاَف رَبٍِّو{

فإف أبوا إال أف يتمادوا فوقفهم على أهنم ال ٭تتاجوف إىل اهلل عز وجل وأهنم مستغنوف عن 
 اهلل، وسينقطع ىذا الكبلـ حىت ال ٬تيبوؾ.

 الجواب8

اعلم أنك قد أكثرت التكرار ُب ىذا الباب  اهلل عليهما8 قاؿ أحمد بن يحيى صلوات
وذلك ١تا عندؾ من الغي واٞتهل بالدين، وكلمة من ىذا الذي ىذيت بو ٕتزي وقد أجبت 

نفسك عنا ببعض قولنا، ومل تكن أحسنت ٖتتج فيو فتكسره من أف العوف عوناف وال 
 عز وجل لنا باألٝتاع واألبصار غَت٫تا عوف الدعوة إىل اٟتق والداللة لنا عليو وعوف اهلل

واالستطاعة ا١تركبة قبل الفعل واأللسنة وٚتيع اٞتوارح والصحة والعافية ُب األبداف، فهذه 
ىي عوف اهلل عز وجل الذي أعاننا بو وتفضل بو علينا وال غناء بنا عنو ُب شيء من ذلك 

إال ما ادعيت من اٞترب وال قواـ لنا طرفة عُت إال بو، وال سبيل لك إىل وجود عوف غَته 
 الذي خالفت بو القرآف، وافًتيت بو على الرٛتن.



وليس عوف اهلل عز وجل للعباد شيئاً غَت ما ذكرنا ؛ إال أف تدعي كما ادعيت أف اهلل عز 
وجل عما تسندوف إليو أعاهنم على فرائضهم فقاـ ببعضها عنهم فصلى عنهم بعض 

هر رمضاف إذا عطشوا أو جاعوا أو حج الصلوات عند اشتغا٢تم، وصاـ عنهم بعض ش
عنهم إذا كسلوا عن اٟتج وتوانوا، وقاتل ا١تشركُت دوهنم إذا لزموا بيوهتم وٗتلفوا عن رسوؿ 

اهلل صلى اهلل عليو أو عن إماـ ىدى، فيكوف ذلك كما قاؿ ا١تضلوف الظا١توف من 
 ]ا١تائدة[. ({42اِعُدوَف)}فَاْذَىْب َأْنَت َورَبَُّك فَػَقاِتََّل ِإناا َىاُىَنا قَ  قبلكم:

 فإف كاف ما قلت حقاً من العوف، فهذا لعمرؾ عوف ثالث ال نعرؼ عوناً بعدما ذكرنا غَته.

 فإف قلت: نعم ىذا ىو العوف الذي عنو سألت وىو الذي أريد.

قلنا لك: فقد لزمك الكفر وا٠تروج من اإلسبلـ بقولك: إف اهلل عز وجل يصلي بعض 
ض صومهم و٭تج بعض حاهم و٬تاىد األعداء دوهنم، ويتزكى من صبلة الناس ويصـو بع

مالو دوهنم من أموا٢تم إذا مل يدفعوا الزكاة إىل األنبياء، وأئمة ا٢تدى َعَلْيهم السَّبلـ، وكفاؾ 
 هبذا جهبلً وعمًى وكفراً.

 وإف قلت: إنك ال تقوؿ ىذا لبياف فساده.

فرضهم الذي افًتض عليهم، أين ىو ؟ قلنا لك: فأوجدنا عوف اهلل عز وجل للعباد على 
وما ىو ؟ وكيف ىو ؟ فبل ٕتد عونو للعباد غَت ما ذكرنا من تفضلو عليهم والدعاء إىل 

اإلسبلـ وما وىب ٢تم من األٝتاع واألبصار واأللسنة والقوة واأليدي واألرجل وٚتيع 
فيهم فبل سبيل لك اٞتوارح والصحة والعافية والقدرة على أداء الفرض باالستطاعة ا١تركبة 

إىل وجود عوف من اهلل عز وجل للعباد على أداء الفرائض إال طرحها عنهم أو قيامو 
 ببعضها دوهنم أو الرجوع إىل القوؿ بالعدؿ كما قلنا.

ال بد لك من ذلك وال خبلص لك منو وسقط قولك إنا سننقطع ُب مسألتك ىذه 
نفسك ٦تا وقعت فيو، وال زعمت وفّرحت نفسك وأصحابك بذلك فدونك اآلف فخلص 

خبلص لك من ىذا الذي قلنا لك أبداً بوجو من ٚتيع الوجوه إال التوبة والرجوع إىل القوؿ 
 بالعدؿ.



وأما قولك: إف فينا من يقوؿ إف اإلٯتاف ال يستطاع إال بعوف حادث ؛ فلسنا نقوؿ ذلك 
دوثو، وال أيضاً، ذلك قولك وقوؿ أصحابك إف االستطاعة زعمتم مع الفعل ٖتدث ْت

نقوؿ ٨تن بأمر حادث بل فينا االستطاعة موجودة قبل فعلنا ولذلك لزمتنا هلل عز وجل 
اٟتاة، وقد ذكرنا ُب صدر كتابنا ىذا من الرد عليك ُب االستطاعة ما فيو أكفى الكفاية، 

 واٟتمد هلل رب العا١تُت.

أراد الكفر من ومن اٟتاة لنا عليك ُب إبطاؿ قولك الذي زعمت فيو أف اهلل عز وجل 
الكافرين ما يأتيك من كتاب اهلل عز وجل ما يوجب تكذيبكم وبراءتو عز وجل من فريتكم 

}يَاِعَباِدَي الاِذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأنْػُفِسِهْم ًَل تَػْقَنُطوا ِمْن رَْحَمِة  عليو، وىو قولو جل ثناؤه:
نُوَب َجِميًعا ِإنا  ( َوأَنِيُبوا ِإَلى رَبٍُّكْم َوَأْسِلُموا 31ُو ُىَو اْلَغُفوُر الراِحيُم)اللاِو ِإفا اللاَو يَػْغِفُر الذُّ

( َواتاِبُعوا َأْحَسَن َما أُْنِزَؿ ِإلَْيُكْم ِمْن 32َلُو ِمْن قَػْبِل َأْف يَْأتَِيُكُم اْلَعَذاُب ثُما ًَل تُػْنَصُروَف)
( َأْف تَػُقوَؿ نَػْفٌس يَاَحْسَرتَا 33ًة َوَأنْػُتْم ًَل َتْشُعُروَف)رَبٍُّكْم ِمْن قَػْبِل َأْف يَْأتَِيُكُم اْلَعَذاُب بَػْغتَ 

( َأْو تَػُقوَؿ َلْو َأفا اللاَو 34َعَلى َما فَػراْطُت ِفي َجْنِب اللاِو َوِإْف ُكْنُت َلِمَن السااِخرِيَن)
ْو َأفا ِلي َكراًة فََأُكوَف ( َأْو تَػُقوَؿ ِحيَن تَػَرى اْلَعَذاَب لَ 35َىَداِني َلُكْنُت ِمَن اْلُمتاِقيَن)

 ]الزمر[. ({36اْلُمْحِسِنيَن) ِمنَ 

{ َلْو َأفا اللاَو َىَداِني َلُكْنُت ِمَن اْلُمتاِقينَ فاٝتع إىل قولو عز وجل حيث يقوؿ القائل: }
ْبَت ِبَها َواْسَتْكبَػرْ  فاٝتع إىل جوابو عز وجل حيث قاؿ: َت }بَػَلى َقْد َجاَءْتَك َءايَاِتي َفَكذا

( َويَػْوـَ اْلِقَياَمِة تَػَرى الاِذيَن َكَذبُوا َعَلى اللاِو ُوُجوُىُهْم ُمْسَوداٌة 37وَُكْنَت ِمَن اْلَكاِفرِيَن)
( َويُػَنجٍّي اللاُو الاِذيَن اتػاَقْوا ِبَمَفازَتِِهْم ًَل َيَمسُُّهُم 41َألَْيَس ِفي َجَهناَم َمثْػًوى لِْلُمَتَكبٍّرِيَن)

 ]الزمر[. ({40ًَل ُىْم َيْحَزنُوَف)السُّوُء وَ 

فلو مل يكن نزؿ ُب العدؿ وبراءة اهلل عز وجل من كفر الكافرين ووضوح شهادة القرآف بو 
 أهنم اختاروا الكفر ومل يرده اهلل منهم لكاف ُب ىذا أكفى الكفاية وأوضح الربىاف.



[، 7]الزمر: ُكُروا يَػْرَضُو َلُكْم{}َوًَل يَػْرَضى ِلِعَباِدِه اْلُكْفَر َوِإْف َتشْ  وقولو عز وجل:
]يس[، أىذا  ({32}فَاْليَػْوـَ ًَل ُتْظَلُم نَػْفٌس َشْيًئا َوًَل ُتْجَزْوَف ِإًلا َما ُكْنُتْم تَػْعَمُلوَف) وقولو:

 و٭تك من أراد الكفر من عباده؟! جل عن ذلك رب العا١تُت.

ـَ  وقولو: ( 41َأْف ًَل تَػْعُبُدوا الشاْيطَاَف ِإناُو َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌن)}أََلْم َأْعَهْد ِإلَْيُكْم يَابَِني َءاَد
َأَضلا ِمْنُكْم ِجِبَّلًّ َكِثيًرا َأفَػَلْم َتُكونُوا  ( َوَلَقدْ 40َوَأِف اْعُبُدوِني َىَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم)

اْليَػْوـَ ِبَما ُكْنُتْم ( اْصَلْوَىا 41( َىِذِه َجَهناُم الاِتي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَف)44تَػْعِقُلوَف)
]يس[، أىذا قوؿ من أراد الكفر منهم ٍب عنفهم وعاقبهم على فعلو وعلى  ({42َتْكُفُروَف)

ما أراد منهم؟! أىذه صفة الرحيم اٟتكيم الذي أخرب اهلل عز وجل عن نفسو أنو ال ٬تور 
]آؿ عمراف[، وقولو  ({016َن)}َوَما اللاُو يُرِيُد ظُْلًما لِْلَعاَلِمي وال يظلم؟! وقاؿ ُب كتابو:

َها َءابَاَءنَا َواللاُو َأَمَرنَا ِبَها ُقْل ِإفا اللاَو ًَل  عز وجل: }َوِإَذا فَػَعُلوا فَاِحَشًة قَالُوا َوَجْدنَا َعَليػْ
]األعراؼ[، فهذه اآلية مكذبة  ({46يَْأُمُر بِاْلَفْحَشاِء أَتَػُقوُلوَف َعَلى اللاِو َما ًَل تَػْعَلُموَف)

لقولك و١تن مضى من قبلك و١تن بقي من إخوانك إذ صرًب ُب الفرية على اهلل جل ثناؤه 
إىل كل باب عظيم ال تقـو لو اٞتباؿ ٔتفارقتكم للقرآف صراحاً و٣تادلتكم بغَت القرآف إال ما 
تعلقتم ]بو[ من ا١تتشابو الذي جهلتم فيو التأويل وا١تعرفة باللغة العربية اليت خاطب اهلل جل 

}َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الراُسوِؿ  اؤه أىلها وفارقتم اٟتق وأبغضتم أىلو، وقد قاؿ تبارؾ وتعاىل:ثن
ُهْم{ ُهْم َلَعِلَمُو الاِذيَن َيْستَػْنِبُطونَُو ِمنػْ [، وكفى هبذه اآلية  83]النساء: َوِإَلى ُأوِلي اْْلَْمِر ِمنػْ

قامت نصفة أو إعراض عن ٛتية أو كبلماً وبياناً وقطع عذٍر ١تن ٗتلف عن اٟتق وأىلو لو 
 ]ا١تؤمنوف[. ({20}فَػبُػْعًدا لِْلَقْوـِ الظااِلِميَن) ِقْيَم هلل جل ثناؤه بواجب حق،

ْنَساُف َما َأْكَفَرُه) وقولو عز وجل: ( ِمْن نُْطَفٍة َخَلَقُو 06( ِمْن َأيٍّ َشْيٍء َخَلَقُو)05}قُِتَل اْْلِ
]عبس[، فنقوؿ لك: ما القوؿ عندؾ ُب قولو اهلل  ({41ساَرُه)( ثُما الساِبيَل يَ 07فَػَقدارَُه)

ْنَساُف َما َأْكَفَرهُ عز وجل: } {؛ أ٬توز من فعل حكيم عادؿ أف يقتل رجبلً ُب غَت قُِتَل اْْلِ



جـر وىو الذي أراد قتلو ٍب يقوؿ: قبح اهلل فبلناً ما أشرَّه وما أظلمو ؟ ىل ٬توز ىذا ُب لغة 
 ؿ؟العرب وُب واضح العقو 

{ أتقوؿ إرادتو لكفره ثُما الساِبيَل َيساَرهُ ٍب نقوؿ لك على أثر ىذا: أحُت قاؿ عز وجل: }
 أـ إرادتو إلٯتانو ؟

فإف قلت: ىو إرادتو إلٯتانو ؛ صدقت وقلت اٟتق وىو قولنا، ألف اهلل عز وجل قد يسر 
النااة فاختاروا  للكفار كلهم السبيل ودعاىم إىل الطاعة وعرفهم بسبيل التقوى ود٢تم على

 الكفر على اإلٯتاف، ولزمك أنك قد رجعت عن قولك إف اهلل أراد الكفر من الكافرين.

وإف قلت: إف ىذا التيسَت من اهلل جل ثناؤه للكافرين إ٪تا ىو إىل سبيل الكفر ال إىل سبيل 
وتعاىل  الرشد ؛ أكذؾ اهلل عز وجل بواضح الربىاف وأبُت البياف وأقوى السلطاف بقولو تبارؾ

}ِإناا َىَديْػَناُه الساِبيَل ِإماا َشاِكًرا  الذي مل هتتد إليو ومل تدبر قط ُب ساعة من الساعات:
]اإلنساف[، فأخرب عز وجل أنو ىدى الكافرين وا١تؤمنُت ابتداًء منو ومّنة  ({1َوِإماا َكُفورًا)

ل بالكتب والرسل، ونعمة بغَت استحقاؽ استوجبوه، وذلك ىدى تعريف وداللة إىل السبي
 ال ىداية جرب وال قسر لواحد من الفريقُت.

وأخربنا ُب ىذه اآلية أنو قد بدأ الكفار بالدعاء وا٢تداية إىل اإلٯتاف وىم على كفرىم وىذه 
}ِإفا  سنة اهلل عز وجل ُب األولُت واآلخرين أنو يدعوىم إىل دينو، وذلك قولو عز وجل:

َنا لَْلُهَدى) ( ًَل َيْصََّلَىا ِإًلا 02( نَارًا تَػَلظاى)01لََنا َلْْلِخَرَة َواْْلُوَلى) ( َوِإفا 04َعَليػْ
( الاِذي يُػْؤِتي َماَلُو 05( َوَسُيَجنابُػَها اْْلَتْػَقى)04( الاِذي َكذاَب َوتَػَولاى)03اْْلَْشَقى)
( 41غَاَء َوْجِو رَبٍِّو اْْلَْعَلى)( ِإًلا ابْتِ 07( َوَما ِْلََحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة ُتْجَزى)06يَػتَػزَكاى)

 ]الليل[. ({40َوَلَسْوَؼ يَػْرَضى)

فاٝتع إىل ىذا البياف وإىل واضح ىذا الربىاف كيف ذىبت عنو وكيف خرجت منو وتركتو 
 صفحاً، فبل يبعد اهلل إال من ظلم.



إىل  ٍب يكذبك بعد ىذا ٚتيع أىل القبلة بأسرىم إف اهلل عز وجل ما عٌت بتيسَته الكفار
السبيل إنو مل يعن بذلك إال سبيل ا٢تدى والطاعة والرشد ال اختبلؼ بينهم ُب ذلك، ومن 

 رده كفر.

[، 28]البقرة: }َكْيَف َتْكُفُروَف بِاللاِو وَُكْنُتْم َأْمَواتًا فََأْحَياُكْم ثُما يُِميُتُكْم{ وقولو سبحانو:
: كيف تكفروف وكنتم أمواتاً وىو أىذا عندؾ قوؿ من أراد منهم الكفر، ٍب يسأ٢تم فيقوؿ

 الذي أراد كفرىم ؟ سبحاف اهلل العظيم ما أقبح ما قلتم وأوضح فساده.

}َأَفََّل يَػُتوبُوَف  ]ا١تدثر[، وقولو: ({27}َفَما َلُهْم َعِن التاْذِكَرِة ُمْعِرِضيَن) وقولو عز وجل:
}َوَما ِلَي ًَل َأْعُبُد  من ُب سورة ياسُت:[، وقولو ا١تؤ 74]ا١تائدة: ِإَلى اللاِو َوَيْستَػْغِفُرونَُو{

}َأْغَويْػَناُىْم َكَما  ]يس[، وقولو ٮترب عن الكفار: ({44الاِذي َفَطَرِني َوِإلَْيِو تُػْرَجُعوَف)
[، فكل ىذه اآليات تشهد على تكذيبك وتشهد هلل جل ثناؤه 63]القصص: َغَويْػَنا{

 بالرباءة ٦تا قلت إنو أراد كفر الكافرين.

 قاؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي: وإف سألوؾ أخلق اهلل الكفر واإلٯتاف ؟ٍب 

فقل: نعم خلقهما اهلل عمبلً من العباد ومل يعملهما على وجو ما عملهما العباد، العباد 
يزنوف ويسرقوف ومل يفعل اهلل ذلك على ما فعلو العباد، ولكن اهلل عز وجل خلق عملهم 

ن العباد، وكذلك كل شيء صنعو العباد وعملوه فاهلل خالق فخلق الطاعة وا١تعصية عمبلً م
 عملهم عمبلً منهم.

واعلم أنو ليس كبلـ تكلم بو أىل القبلة من اٞتور أقرب إىل الزندقة من قو٢تم إف اهلل مل 
ٮتلق أفعاؿ العباد، فهو إذاً مل ُيضحك ومل يُػْبِك ومل ٬تعل اختبلؼ األلسنة وال خلق 

األلسنة مل ٮتتلف وإ٪تا اختلفت اللغات وإ٪تا كتبت ىذه ا١تسألة لتعرؼ السرابيل ألف خلق 
 ما يدخل عليهم ُب ىذا الكبلـ؛ فأحسن النظر وال تعال.

واعلم أهنم إف قادوا كبلمهم على ىذا زعموا أف اهلل مل ٮتلق ثوباً وال سرباالً وال هنراً وال 
جائعاً ومل ٬تعل اهلل كناناً من اٞتباؿ  ضحكاً وال بكاًء ومل يسق اهلل عطشاناً ومل يطعم اهلل

اليت عملها العباد وال قصراً من السهل وأشباه ىذا الذي عملها العباد، ومل ٮتلق اهلل كفراً 



وال إٯتاناً ومل يقبح كفراً، وإف ذلك كلو عملو العباد وصنعوه وحسنوه وقبحوه ومل ٭تمل اهلل 
 نصفو لك.ُب ذلك ومل ٬تعلو وأشباه ىذا فهو أكثر من أف 

 الجواب8

قد صح لنا أنك من القـو الذين قاؿ اهلل جل  قاؿ أحمد بن يحيى صلوات اهلل عليهما8
نْػَيا َوُىْم َيْحَسُبوَف أَنػاُهْم ُيْحِسُنوَف  ثناؤه فيهم: }الاِذيَن َضلا َسْعيُػُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ

ًعا)  عز وجل عما قلت ]الكهف[، قد فهمنا ما ذكرت من فريتك على اهلل ({012ُصنػْ
من أف اهلل خلق أفعاؿ العباد فخلق الكفر واإلٯتاف والطاعة وا١تعصية عمبلً من العباد ومل 

يفعل ذلك زعمت على وجو ما فعلو العباد ؛ فقد أجبناؾ على أشباه ىذه ا١تسألة ُب غَت 
 موضع.

اهلل الذي ليس ومن جوابنا لك ا١تسألة القاطعة اليت سألناؾ فيها عن أيهما أفضل أِفْعل 
للعباد فيو اكتساب وال فعل ؟ أـ فعل اهلل الذي للعباد فيو اكتاسب وفعل ؟ وتلك حاة ال 

 قواـ جملرب بعدىا أبداً وال ٥ترج لو منها وىي قبل كبلمنا ىذا فاستغنينا هبا عن إعادهتا.

ا إف اهلل مل وأما قولك: إنو مل يتكلم أحد من أىل القبلة ّتور أقرب إىل الزندقة من قولنا ىذ
 ٮتلق أفعاؿ العباد.

فنحن نقوؿ: إنو ليس قوؿ أوسط ُب التعطيل والشرؾ وا٠تروج من اإلسبلـ ٚتلة من قولكم 
إف اهلل خلق أفعاؿ العباد، ٍب غضب ٦تا خلق وعذب على خلقو ؛ فإذا نظرت ُب ا١تسألة 

ها مثل اليت فوؽ ىذا الكبلـ من ىذا الكتاب الذي شرحناه كاف مثلك عند نظرؾ إلي
الرجل الذي ذكروا أنو أشرؼ على ٩تل البحرين فلما رأى كثرتو واتساعو وعظم شأنو قاؿ: 
امرأتو طالق ما على وجو األرض ٩تل ىو أكثر من ىذا النخل، ٍب سار أياً ما حىت أشرؼ 
على ٩تل البصرة فلما نظر إليها وباف لو كثرهتا وعظم شأهنا وىو ما عاين منها وأهنا أكثر 

ن النخل الذي حلف عليو فلما خاؼ اٟتنث زعم ُب ٯتينو اليت حلفها قاؿ عند وأجل م
 ذلك إف شاء اهلل .

 فهذا مثلك إذا نظرت ُب جوابنا ُب خلق األفعاؿ.



وأما قولك: إنو يلزمنا أف اهلل عز وجل مل ُيضِحك ومل يُبِك ومل ٬تعل اختبلؼ األلسنة وال 
 عمل السرابيل.

ثناؤه خلق فينا االستطاعة قبل الفعل وفّوضنا ُب اٟتركات بعد فنحن نقوؿ: إف اهلل جل 
األمر والنهي وحكم الكتاب فإف شئنا قمنا وإف شئنا قعدنا وإف شئنا ضحكنا وإف شئنا 

بكينا وإف شئنا أمسكنا وإف شئنا فارنا وإف شئنا أمسكنا عن الفاور وإف شئنا آمنا وإف 
صّل وإف شئنا صمنا وإف شئنا مل نصم، ولذلك شئنا كفرنا وإف شئنا صلينا وإف شئنا مل ن

لزمتنا اٟتاة ووجب علينا اٟتكم من الثواب والعقاب واٞتنة والنار، شاىد ذلك: قولو عز 
 ]يس[. ({32}َوًَل ُتْجَزْوَف ِإًلا َما ُكْنُتْم تَػْعَمُلوَف) وجل:

لدنيا من العرب اليت ]النام[، فإ٪تا يعٍت بذلك ما ُب ا ({21}َأْضَحَك َوَأْبَكى) وأما قولو:
]عبس[، وليس ىو  ({40}ثُما َأَماَتُو فَأَقْػبَػَرُه) ُتضحك وتبكي، أال ترى أنو عز وجل قاؿ:

جل ثناؤه الذي ٭تفر قبور ا١توتى وال يدفنهم، فعلى ىذا القياس ٮترج اإلبكاء واإلضحاؾ ؛ 
 ألف استطاعة البكاء والضحك موجودة ُب بٍت آدـ من قبل الفعل .

ْنَساَف َما َلْم 2( الاِذي َعلاَم بِاْلَقَلِم)1}اقْػَرْأ َورَبَُّك اْْلَْكَرـُ) ز وجل:وقولو ع ( َعلاَم اْْلِ
]العلق[، واهلل مل يرِب األقبلـ ومل يستمد هبا من الدوى ومل ٮتّط هبا ُب األلواح  ({3يَػْعَلْم)

ع وغَتىا، ومل وال ُب الصحف وإ٪تا ىداىم إىل التعلم، وكذلك ىداىم إىل صنعة الدرو 
 يصنعها ىو دروعاً ؛ عز عن ذلك رب العا١تُت.

وأما اختبلؼ األلسنة فهو الداللة على كل لغة والتعريف هبا ال أنو خلق ذلك الكبلـ الذي 
قالو أىل اللغات، وقد جاء ُب ا٠ترب أف لغة بٍت آدـ افًتقت على ٙتانُت لساناً، فلو خلق  

كفار إنو ثالث ثبلثة، ولو كاف ذلك منو مل ٬تز ُب كبلـ ا١تتكلمُت لكاف ا٠تالق لقوؿ ال
َوِإْف َلْم يَػْنتَػُهوا اٟتكمة وال ُب العدؿ أف ٮتلق قو٢تم إنو عز وجل ثالث ثبلثة ٍب يقوؿ: }

ُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم) ا يَػُقوُلوَف لََيَمسانا الاِذيَن َكَفُروا ِمنػْ ]ا١تائدة[، ويلزمكم أهنم لو  ({51َعما
م إف اهلل ثالث ثبلثة كاف القوؿ اآلخر الذي صاروا إليو وانتهوا فيو عن األوؿ انتهوا عن قو٢ت



ىو خلق اهلل أيضاً، فإذا ىو ينهاىم عن خلقو و٭تو٢تم إىل خلقو وىذا ىو احملاؿ، واهلل عز 
 وجل ال يأمر باحملاؿ.

ٍب يغضب زعمتم من خلقو وتغضب السماوات واألرض واٞتباؿ فيكدف أف ينشققن 
وينهددف من خلقهم زعمتم ٍب ٮتلد العباد ُب النار على خلقو وإرادتو وتقديره، وينفطرف 

وىذه صفة أىل العبث واللعب والتخليط واجملانُت، وليس ىذه صفة اٟتكيم الرحيم العادؿ 
الذي ال خلل ُب حكمتو وال عبث ُب تقديره وال حاة ألحد ُب صنعو وخلقو عز عن 

 ذلك ربنا وتعاىل.

ربنا عن إرادة اهلل عز وجل لكفر خلقو زعمت ىل ىو أىل ١تا أراد من ٍب نقوؿ لك: أخ
 ذلك ؟

فإف قلت: نعم ىو أىل ١تا أراد من ذلك ؛ لزمك أف اهلل عز وجل أىل أف ُيْكَفر بو، وباف  
 كفرؾ، وحسبك هبذا جهبلً.

 وإف قلت: إف اهلل ليس بأىل ١تا أراد من الكفر ؛ لزمك أنو ليس بأىل ١تا أراد، وُب ىذا
فضيحتك وانقطاعك ؛ فاخًت أي القولُت شئت ففي ىذه ا١تسألة وحدىا قطع كل ٣ترب 

 على وجو األرض.

وأما السرابيل اليت سألت عنها فهي أيضًا داللة هلل عز وجل دؿ عليها ا١تؤمنُت وتعريف 
عّرفهم بو ليتحصنوا هبا عن الظا١تُت، دؿ اهلل جل ثناؤه وعز نبيو داود صلى اهلل عليو 

ا بيده وقّدر سردىا باستطاعتو ومل ٮتلق اهلل عز وجل الدروع حلقًا ومسامَت وإ٪تا فعمله
خلق اهلل عز وجل عُت اٟتديد ومن ذلك اٟتديد عمل الناس الدروع وكذلك ٚتيع 

}اقْػَرْأ بِاْسِم  الصناعات، ومل ٮتلق الدروع فيكوف زرادًا وال السفن فيكوف ٧تاراً، وقد قاؿ:
ْنَساَف ِمْن َعَلٍق)0َق)رَبٍَّك الاِذي َخلَ  ( الاِذي َعلاَم 1( اقْػَرْأ َورَبَُّك اْْلَْكَرـُ)4( َخَلَق اْْلِ

ْنَساَف َما َلْم يَػْعَلْم)2بِاْلَقَلِم) ]العلق[، فهل تقوؿ إف كل كتاب كتبو أحٌد  ({3( َعلاَم اْْلِ
ي كتب من كفر وإٟتاد وتشبيو وجرب وشعر وغناء وسفو وفساد إف اهلل عز وجل ىو الذ

ذلك الكتاب ؛ ألف خلقو فعلو زعمت وفعلو صنعو، وأنو فعل َخْلق أفعا٢تم فيلزمك أنو إذا 



تكاتب سفيهاف بالسفو أحد٫تا إىل اآلخر كاف اهلل عندؾ ىو الذي كتب ذلك الكتاب 
 وخلقو!! وكفاؾ هبذا فرية على اهلل عز وجل.

لنبيو نوح صلى اهلل وقد ٝتعت كيف أخرب عز وجل عن أمره لداود بصنعو للدروع و 
}وَُكلاَما َمرا َعَلْيِو َمََلٌ ِمْن قَػْوِمِو  عليهما بعمل السفينة، وأنو لبث سنُت كثَتة يعملها،

[، ولو كاف اهلل عز وجل الذي عملها لوجب عليك أهنا مل تناح 38]ىود: َسِخُروا ِمْنُو{
لَُنا ِلَشْيٍء ِإَذا َأَرْدنَاُه َأْف نَػُقوَؿ }ِإناَما قَػوْ  هلل عز وجل إال بعد سنُت كثَتة، ومل يصح قولو:

 ]النحل[، من غَت ٧تار وال زراد وال حّداد وال صائغ. ({21َلُو ُكْن فَػَيُكوُف)

فاعلت أنت أفعاؿ العباد كلها فعبًل هلل تعاىل ٞتهلك بعدلو وحسن تقديره وأنو ال 
 يعذب على صنعو وعلى أمر اضطر العباد إليو.

عل ُب كتاب اهلل عز وجل على وجهُت، جعل حكم وتسمية وجعل وقد أعلمناؾ أف اٞت
 حتم ال ٥ترج منو.

]الزخرؼ[،  ({04}َوَجَعَل َلُكْم ِمَن اْلُفْلِك َواْْلَنْػَعاـِ َما تَػرَْكُبوَف) وقولو عز وجل:
فذلك ُب الفلك خاصة جعل داللة وتسمية ال أنو ٧ترىا وال دسرىا وال أهنم يركبوف الفلك 

ركوهبا حتمًا ؛ إ٪تا األمر إليهم إف شاءوا ركبوىا، وإف شاءوا تركوىا ٗتيَتًا ال  ال بد ٢تم من
جرباً، وإ٪تا أخربىم بالنعمة فيما سخر ٢تم من العيداف والداللة على عمل الناارة وا١تسافرة 

 على وجو ا١تاء ؛ فهذه نعم ٬تب أف ُيْشَكر ويُعًتؼ ١تن تفضل هبا.

واٞتائع والعايل ؛ فاهلل عز وجل الذي خلق الطعاـ  وكذلك ما اعتللت بو من العطشاف
والشراب وأمر باإلحساف إىل اٞتياع والعطاش ومل يطعمو ٦تن طريق الضيافة والتلقيم وال 
ٛتل الكؤوس إىل أفواىهم وال النسج لثياب العارين، وإ٪تا أمر باإلحساف من بعضهم إىل 

َنُكْم{}َوًَل تَػْنَسُوا اْلَفْضَل  بعض وحّض عليو وقاؿ: [، فهذا إطعامو 237]البقرة: بَػيػْ
 وفضلو وكسوتو ونعمتو.

ْنَساَف َلظَُلوـٌ َكفااٌر) وقاؿ: ]إبراىيم[،  ({12}َوِإْف تَػُعدُّوا نِْعَمَة اللاِو ًَل ُتْحُصوَىا ِإفا اْْلِ
وىذا ىو وجو القوؿ وإصابة ا١تعٌت ال ما ذىبت إليو من أف اهلل عز وجل ىو الذي يفعل 



أفعاؿ العباد وأنو زعمت الذي خلق السفن والدروع وغَت ذلك من أعما٢تم اليت ٚتيع 
 عملوىا بأيديهم واٗتاذىم لؤلصناـ.

 ]الصافات[. ({74}َواللاُو َخَلَقُكْم َوَما تَػْعَمُلوَف) فإف قلت: إنو قد قاؿ ُب كتابو:

عملوا منها  قلنا لك: إنو خلق الذىب والفضة والنحاس واٟتديد وا٠تشب واٟتاارة اليت
األصناـ فصوروىا وقدروىا و٨تتوىا وليس ذلك الذي عملوا بأيديهم فعبًل هلل عز وجل وإ٪تا 
فعلو خلقو األشياء اليت منها عملوا ولو كاف فَػَعل فعلهم لوجب ٢تم عليو أف ال يندهبم إىل 

قد طاعة وال يسأ٢تم عن تقصَت وال يعذهبم على غَت جـر وىو الذي فعل ٚتيع أفعا٢تم، و 
أخربىم أنو ال ٬تور عليهم وال يظلمهم وأنو يريد هبم اليسر وال يريد هبم العسر ؛ فأي عسر 

 أعسر ٦تا قلتم وأي ظلم أكرب ٦تا ذكرًب، عز عن ذلك اللطيف ا٠تبَت.

ٍب قاؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي: ٍب سلهم عند ذلك كيف جعل اهلل السرابيل اليت تقي 
ل اهلل من اٞتباؿ أكنانًا ٦تا مل يكن فيو ذكر إال بعمل الناس اٟتر وتقي البأس ؟ وكيف جع

 ؛ أفعل اهلل ذلك ا٠تلق ووصلو وعزؿ القطن والكتاف وحاكها ؟

 فإف قالوا: ال ؛ فقل: كيف جعل اهلل السرابيل ؟

فإهنم لن ٬تدوا بداً من أف يقولوا خلق اهلل عمل الناس وجعل عملهم ؛ فقل: أفليس اهلل 
 قو وصانعو ؟جاعل عملهم وخال

فإف قالوا: نعم ؛ فقد أعطوؾ بأف اهلل خالق أعماؿ العباد وُصْنعهم وىذا قولنا وىو 
 العدؿ.

فإف أبوا أف يعطوؾ ىذا فأِعد عليهم ا١تسألة فقل: كيف جعل اهلل إذاً السرابيل اليت تقي 
ب اٟتر واليت تقي البأس، أىو خلق ا٠تلق وصنعو ووصلو وىو الذي غزؿ وحاؾ وخاط الثيا

 ؟

فإهنم لن يعطوؾ ىذا ولن ٬تدوا بدًا أف ٬تعلوا صنع اهلل فيها خلق اهلل ألعما٢تم وجعل 
 اهلل ألعما٢تم ىو صنعو.



{ ٍب سلهم عن قوؿ اهلل سبحانو: ]الزخرؼ[، كيف  }َوَجَعَل َلُكْم ِمَن اْلُفْلِك َواْْلَنْػَعاـِ
 جعل اهلل الفلك ؟

أليس إذا رأينا خشبة أو شارة قلنا: ىذه فإف قالوا: خلق الشار ؛ فقل ٢تم عند ذلك: 
 فلك؟

 فإف قالوا: نعم ؛ فهذا ما ال يقبلو أحد ويعلم من ٝتعو أنو كذب، ولن يعطوؾ ىذا.

وإف قالوا: جْعل اهلل لعمل العباد وصنع اهلل لعملهم ؛ فهو قولو: جعل لكم من الفلك، 
لعملها وكلها جعل اهلل،  فقل ٢تم حينئذ: ىذا قولنا إنا نقوؿ: إف جعل اهلل للفلك جعلو

وجعلو فهو خلقو ألف اهلل جاعل ما خلق وخالق ما جعل، وخلقو وجعلو وصنعو لؤلشياء 
 واحد مل يصنع اهلل شيئاً مل ٮتلقو ومل ٮتلق اهلل شيئاً مل ٬تعلو.

وإف ذىبوا يلووف ألسنتهم بشيء فسلهم كيف جعل اهلل الفلك ؛ أىو شق ا٠تشب 
يعطوؾ ىذا، ولن ٬تدوا جوابًا إال أف يقولوا إف جعل اهلل ٢تا  وصورىا و٨تتها ؟ فإهنم لن

 خلق اهلل لعمل العباد ٢تا.

 الجواب8

قد فهمنا ما سألت عنو من إضافتك إىل  قاؿ أحمد بن يحيى صلوات اهلل عليهما8
اهلل جل ثناؤه خلق السرابيل اليت تقي اٟتر والبأس وعمل األكناف والسفن وغَت ذلك من 

اليت أضفت فعلها إىل اهلل جل ثناؤه وتريد بذلك أف تلزمنا أنو عمل الزرادة  أفعاؿ العباد
والناارة وا٠تياطة وا٠ترازة لتثبت أنو الذي فعل الزنا والشرؾ والكفر وٚتيع ا١تعاصي، جل 

 اهلل وتعاىل عما قلت، قدوس قدوس رب العا١تُت.

ضفت إليو أنو مل ٬تعل كناناً من وأما قولك: إنو يلزمنا إذا أنكرنا عليك أف اهلل بريء ٦تا أ
 اٞتباؿ اليت عملها العباد وكذلك السفن والدروع وغَتىا.

فكذلك نقوؿ: إف العباد الذين حفروا بعض الكناف اليت ُب اٞتباؿ وعملوىا ٔتعاو٢تم 
وأيديهم وقوهتم ا١تركبة فيهم، وإف اهلل عز وجل مل يعملها ومل ٭تفرىا با١تعاوؿ، وإ٪تا جعل 



الكهوؼ اليت ىي ُب اٞتباؿ ٥تلوقة ببل معاوؿ وال كلفة، قاؿ ٢تا كوين فكانت من األكناف و 
 آخر ساعاهتا ؛ فذلك فعلو عز وجل ا١تخلوؽ ُب اٞتباؿ.

والعباد إ٪تا عملوا أكناهنم اليت حفروىا بعد الدىور الطويلة والتعب والنََّصب وكذلك 
ؤه ُب فعلهم ٢تا فعل غَت ما القصور، ومل يقولوا ٢تا: كوين فكانت، وليس هلل جل ثنا

 أعطاىم من القوة اليت اختاروا هبا ما أرادوا ؛ فهذا قولنا.

}َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلبَػرٍّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت أَْيِدي  والدليل على ذلك: قولو عز وجل:
: النااِس{ ( َوِإَذا بََطْشُتْم 047وَف)}َوتَػتاِخُذوَف َمَصاِنَع لََعلاُكْم َتْخُلدُ  [، وقولو:41]الرـو

 ]الشعراء[. ({011َبَطْشُتْم َجباارِيَن)

أفبل تراه كيف أضاؼ اٗتاذ ا١تصانع إليهم وعاب عليهم اٗتاذىا لعلهم ٮتلدوف، ومل يقل  
 كما قلت إنو خلق ما عملوا فيها، فهذا شاىد من كتاب اهلل جل ثناؤه.

ُب مسائلك ألهنا زعمت تكثر،  وزعمت أنك ال تستطيع أف تكتب علينا كل ما يدخل
وأنت أيها ا١تسكُت ا١تغرور مل تظن أنو ٭تل بك منا ما حل وال ينزؿ بك ما نزؿ وليس صيب 

من صبياف أىل العدؿ هتولو مسائل أىل اٞترب ألف اٟتق إ٪تا جعلو اهلل عز وجل حقاً ُب 
واٞترب فمحاؿ أف نفسو باٟتد، والباطل جعلو باطبلً ُب نفسو باٟتكم والتسمية ال با٠تلق 

يزىق حق ويثبت باطل، وإ٪تا الذي يزىق الباطل ويثبت اٟتق، وكذلك قاؿ رب 
}َبْل نَػْقِذُؼ بِاْلَحقٍّ َعَلى اْلَباِطِل فَػَيْدَمُغُو فَِإَذا ُىَو زَاِىٌق َوَلُكُم اْلَوْيُل ِمماا  العا١تُت:
 ]األنبياء[ . ({06َتِصُفوَف)

اٟتاة أين موضع خلق اهلل ألفعاؿ العباد حىت نعرؼ  وإال فأوجدنا إف كنت صادقاً قوي 
كيف ذلك ا٠تلق وكيف صورتو وأين موضعو وأين يكوف حىت تفرؽ لنا بينو وبُت فعل 

 العباد ولو ٔتقياس شعرة فلن ٕتد ذلك أبداً بنور اهلل وبراءتو من قولكم.

تَِقيُكُم اْلَحرا َوَسَرابِيَل }َوَجَعَل َلُكْم َسَرابِيَل  وأما قولك: أف تسأؿ عن قوؿ اهلل عز وجل:
[، فقلت: كيف جعل اهلل السرابيل ؟ وكيف خلقها ٢تم وىم 81]النحل: َتِقيُكْم بَْأَسُكْم{

 الذين عملوىا كما عملوا الكفر واإلٯتاف ؟



فإف قلنا لك زعمت: أف اهلل خلق الشار الذي يكوف منو الثياب وخلق اٟتديد الذي 
عمت ىل ٬توز إذا رأينا حديداً أف نقوؿ ىذا سرابيل ؟ وإذا يكوف منو السرابيل فتسألنا ز 

رأينا شار قطن أو قطناً أو كّتاناً قلنا ىذه سرابيل تقينا اٟتر ومل تغزؿ ومل تنسج ومل ُٖتَْك، 
ومل تُعمل ؟ وإذا رأينا جببلً مصنوعاً ليس فيو كن قلنا ىذا كن؟ فإذا قلنا نعم زعمت قلت: 

 ال ٯتًتي فيو أحد أنو كذب.فهذا ما ال تقبلو العقوؿ و 

 الجواب8

فاوابنا لك أنو يلزمك ُب ىذه الدعوى مثل  قاؿ أحمد بن يحيى صلوات اهلل عليهما8
ما يلزمنا لك، وقد علمت وعلم أىل العقوؿ أنا ال نقوؿ إف اٟتديد وال القطن وال شار 

وال ٬توز أف يقاؿ القطن ٬توز ُب اللغة أف تسمى سرابيل تقينا اٟتر وسرابيل تقينا البأس، 
ٞتبل ليس فيو كن إنو كن، ىذا باطل فاسد ٤تاؿ من القوؿ ال يقولو أحد، وال يذىب إليو 

 متكلم.

ويلزمك أف اهلل عز وجل خلقها منفرداً ٓتلقها ٍب أوجدىا فعمل العباد منها السرابيل ىم 
وال ٝترىا  منفردوف بعمل ذلك ألف اهلل عز وجل الذي فعلها مل يعمل الدروع حلقاً مدورة

ٔتسامَتىا دسراً وال جعل ٢تا اٞتيوب وال األكماـ وال حاؾ الثياب باألنيار واألداة وال 
خاطها باإلبر واألجبلـ وال جعل ٢تا اٞتيوب واألكماـ وال حفر الكهوؼ ُب اٞتباؿ 

با١تعاوؿ وإ٪تا خلق اهلل عز وجل اٟتديد الذي منو عملت الدروع وخلق الشار وخلق فيو 
ذي منو عمل الناس الثياب وحاكوىا ىم منفردوف بعمل ذلك كلو، واٟتديد القطن ال

والشار وٚتيع ما خلق اهلل من األشياء اليت منها اشتق العباد ما عملوا كل ذلك موجود 
غَت معدـو وال مفقود تبصره األعياف وٖتسو األيدي وتدركو ٚتيع اٟتواس وتوقن بو العقوؿ 

 كاً حاضراً معروفاً ال شك فيو وال مرية.ويوجد جسماً ٣تسماً مرئياً مدر 

وعند ذلك يلزمك أيها ا١تفًتي على اهلل عز وجل الفرية العظيمة ُب قولك إنو خلق الكفر 
والشرؾ وٚتيع القبائح وا١تعاصي كما خلق اٟتديد وشار القطن والكهوؼ ا١توجودة ُب 



الدروع وحاؾ الثياب اٞتباؿ من خلق اهلل عز وجل وتقديره وإنك تلزمو عز وجل أنو خلق 
 وعمل السفن والصناعات والكهوؼ احملفورة.

فنقوؿ لك أيها ا١تفًتي على اهلل: أوجدنا الكفر والشرؾ والزنا وا٠تنا وقوؿ الكفار إف اهلل 
ثالث ثبلثة وإف لو عز وجل صاحبة وأوالداً وكذلك توجدنا قتل األنبياء وأئمة ا٢تدى كما 

الدروع والشار الذي منو عمل القطن وا٠تشب الذي أوجدتنا اٟتديد الذي منو ُعملت 
منو عملت السفن وٚتيع ما ذكرت حىت نبصره باألعياف وتلمسو األيدي وتدركو ٚتيع 

اٟتواس ويكوف جسماً موجوداً معروفاً قد ٘تيز من قبل عمل اآلدميُت لو فتوجدناه جسماً 
مومة رائحتو أو مدركاً ذوقو أو معروفاً مقدوراً عليو ومنظوراً إليو أو مسموعاً صوتو أو مش

ملموساً ْتاسة أو ٤توياً بقطر من األقطار كما أوجدتنا اٟتديد والقطن وا٠تشب وغَت ذلك 
 ٦تا خلق اهلل عز وجل.

ال بد لك من ذلك، وإال لزمك أنك تناظرنا على أمر ٤تاؿ وخلق ال يدرؾ وال يعرؼ وال 
اؾ باطلة ببل بينة وال أمر تشهد عليو يوجد متاسماً وال مرئياً وال ملموساً فتكوف دعو 

 العقوؿ واأللباب وال تدركو اٟتواس وال يوجد ُب لغة العرب وال يوجد ُب كتاب وال سنة.

وإ٪تا ىذه نزغة من نزغات الشيطاف ألقاىا ُب قلوبكم وعلى ألسنتكم لتثبتوا هبا حاة 
تكوف اٟتاة على اهلل ٢تم ا١تشركُت والكافرين والزناة وقتلة األنبياء وٚتيع العاصُت، وأف 

الزمة وعليهم قائمة ٔتا خلق ٢تم زعمت وفيهم من الشرؾ والكفر والزنا واللواط وٚتيع 
ا١تعاصي ؛ فأخذوا كل ىذه الفواحش والكبائر من فواحش قد وجدوا رهبم زعمت قد سبق 

يكفرونو  إىل فعلها وخلقها قبل خلقهم ٢تا فمنها عملوا ومنها أخذوا ولوالىا ما وجدوا كفراً 
 وال شركاً يشركونو وال زنا يزنونو وال لواطاً يلوطونو وال قتبلً يقتلونو وال عصياناً يفعلونو.

كما أنو عز وجل لو مل ٮتلق ٢تم اٟتديد وشار القطن والًتاب وا١تاء واٟتاارة واألدـ 
و والصوؼ والشعر واٞتباؿ مل ٬تدوا حديداً يعملوف منو الدروع وال شار قطن ٭توكوف من

الثياب وال صوفاً يعملوف منو األكسية وغَت ذلك من األثاث، وال تراباً وال ما يعملوف منو 
 القصور وال خشباً يعملوف هبا األبواب والسقوؼ.



ومن اٟتاة لنا عليك ُب أف االستطاعة قبل الفعل وأف أفعاؿ العباد ُب قولنا ٨تن غَت خلق 
م ىم تفردوا هبا ال فعل رب العا١تُت عز عن اهلل عز وجل وأنو بريء من خلقها وأهنا فعله

ذلك وتعاىل، فنقوؿ لك أيها اجملرب وإلخوانك اجملربة: خربونا مىت خلق اهلل عز وجل 
 اإلسبلـ، أقبل إرساؿ الرسل أـ بعد إرساؿ الرسل ؟

فإف قلتم: إف اهلل جل ثناؤه خلق اإلسبلـ قبل إرساؿ الرسل لزمكم أف االستطاعة قبل 
م أيضاً أف إرسالو ألو٢تم وىو آدـ َعَلْيو السَّبلـ أف الصياـ والصبلة واٟتج الفعل، ولزمك

والعمرة واٞتهاد وٚتيع الفرائض قد كانت معروفة موجودة ٤تدودة ٥تلوقة قبل أف يرسل اهلل 
 عز وجل هبا آدـ َعَلْيو السَّبلـ.

٥تلوقة قبل بعثة ٍب يلزمكم أيضاً أف يقاؿ لكم خربونا عن ىذه الفرائض اليت زعمتم أهنا 
آدـ َعَلْيو السَّبلـ كيف ىي ؟ وما ىي ؟ وأين ىي ؟ أُب أرض أـ ُب ٝتاء ؟ وكيف صورىا 

 ؟ وىل تدرؾ ببصر؟ أو ٖتس بسمع ؟ أو تناؿ بلمس ؟ أو تذاؽ أو تشم باستنشاؽ ؟

 فإف قلتم: إهنا موجودة ُب األوىاـ من غَت أف تدرؾ باٟتواس.

نا قدٯتاً موجوداً ُب األوىاـ آخر مع اهلل عز وجل ال يدرؾ قلنا لكم: فقد نراكم قد أوجد٘تو 
}لَْيَس َكِمْثِلِو  باٟتواس وال يقاس بالناس فيو الصفة اليت وصفتم هبا الواحد الذي

[، وىذا كفر باهلل العظيم وخروج من اإلسبلـ، وإبطاؿ الوحدانية 11]الشورى: َشْيٌء{
ما ألنكم ادعيتم شيئاً ليس لو حد وال غاية ودعوى إ٢تُت اثنُت صفتهما واحدة ال فرؽ بينه

تعرؼ وال هناية يوقف عليها وال تدركها اٟتواس وال تعلم ىذه الصفة إال للواحد القدًن 
[، تبارؾ وتعاىل ؛ فهذه حاة الزمة لك 11]الشورى: }لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء{ األزيل الذي

 ودامغة لدعواكم، وال ٥ترج لكم منها.

هلل عز وجل خلق اإلسبلـ بعدما أرسل الرسل ؛ لزمكم أف االستطاعة قبل وإف قلتم: إف ا
الفعل أيضاً، وأف اهلل جل ثناؤه أرسل الرسل يـو أرسلهم وليس معهم إسبلـ يدعوف الناس 
إليو، وال ىدى يوجب ٢تم الطاعة، وال تقـو هلل بو على بريتو حاة ؛ ألنو زعمتم إ٪تا خلق 

وجب عليكم أنو أرسل إىل الناس رسبلً غَت مسلمُت إذ ال اإلسبلـ بعد إرساؿ الرسل ؛ ف



إسبلـ معهم وإ٪تا ُخِلق زعمتم بعد إرسا٢تم، وكفى هبذا كفراً وجهبلً من قائلو وفيو 
 خروجكم من دين اإلسبلـ.

وإف قلتم: خلق اهلل عز وجل اإلسبلـ مع إرسالو للرسل ال قبل ذلك وال بعده، رجع 
لكم من خصومكم بأنو ال بد لكم أف توجدونا اإلسبلـ  عليكم القوؿ األوؿ وا١تطالبة

الذي ادعيتم أنو خلق مع إرساؿ الرسل ْتدوده وشخصو و١تسو وذوقو وٝتع صوتو وحسو 
والنظر إىل صورتو وإدراكو وإحاطة األنظار بو، حىت يعرؼ ويوجد ويوقف على صورة ذلك 

 ا٠تلق إف كاف خلقاً هلل عز وجل.

ال بالصفة ال غَتىا ؛ لزمكم أنو واحد ليس كمثلو شيء ألنو قد وإف قلتم: إنو ال يدرؾ إ
[، ُب زعمكم ألف  11]الشورى: }لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء{ انتظمتو صفة اهلل عز وجل الذي

كل شيء خلقو اهلل عز وجل من ا٠تردلة فما فوقها من السماوات واألرض ال بد لو من 
وىي: القداـ وا٠تلف، واليمنة واليسرة،  ستة حدود ٖتوي كل ٥تلوؽ خلقو اهلل عز وجل،

والفوؽ والتحت ؛ فهذه اٟتدود ال بد ٢تا أف ٖتيط بكل ٥تلوؽ ألف ا٠تالق عز وجل ال حد 
 لو وال قداـ وال خلف، وال ٯتنة وال يسرة، وال فوؽ وال ٖتت.

فهذا الفرؽ بُت ا٠تالق عز وجل وبُت ا١تخلوؽ، وما ليس لو حد يدرؾ باٟتواس فليس ىو 
 اً هلل عز وجل.خلق

وىذا أكرب الدليل على أف أفعاؿ العباد غَت ٥تلوقة ولو كانت ٥تلوقة فكانت بائنة ٔتعٌت 
ٖتيط بو اٟتدود واألقطار دوف فاعليها، وإ٪تا أفعاؿ بٍت آدـ حركاهتم وفعلهم ىم ال فعل اهلل 

 عز وجل وال خلقو.

اإلسبلـ سواًء ؛ إف  وكذلك الكفر يلزمكم ُب خلقو من اٟتاة مثل ما لزمكم ُب خلق
 ادعيتم أنو ُخِلق قبل الكفار طالبناكم بتشخصو وحدِّه و١تسو ودرؾ اٟتواس ٚتيعاً لو.

فإف مل تأتوا على ذلك بربىاف ؛ لزمكم توحيده ١تا جعلتموه بصفة الواحد وال بد لكم من 
 رج.أ؛د ىذه الثبلثة الوجوه اليت ذكرنا لكم ليس ٢تا رابع، وليس لكم من واحد منها ٥ت



فاعرؼ ما قلت يا عبداهلل بن يزيد البغداذي إلخوانك من قولك ٢تم أف ليس قوؿ أقرب 
إىل الزندقة زعمت من قوؿ أىل العدؿ أف ليس أفعاؿ العباد ٥تلوقة، فأي القولُت اآلف 

أقرب إىل قوؿ الزنادقة بل أيهما ىو الزندقة ؟ بل أيهما ىو الشرؾ األعظم الذي جعلتم اهلل 
قولكم فيو شريكاً لكل مشرؾ أو فاعل فاحشة أو مرتكب لعظيم كفر ؟ عز وجل عن 

فااز قولكم قوؿ أىل األصناـ وفات ٚتيع األناـ، وأخرجكم من قبة اإلسبلـ، فبل يبعد 
 اهلل إال من ظلم.

َلى َعَلْيُكْم َفُكْنُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم تَػْنِكُصوَف) قاؿ اهلل: ( 44}َقْد َكاَنْت َءايَاِتي تُػتػْ
َلى َعَلْيُكْم  ]ا١تؤمنوف[، وقاؿ: ({45ُمْسَتْكِبرِيَن ِبِو َساِمًرا تَػْهُجُروَف) }أََلْم َتُكْن َءايَاِتي تُػتػْ

بُوَف) ]ا١تؤمنوف[، أىذا عندؾ قوؿ من أراد أف يكفر بو ؟ أو قوؿ  ({013َفُكْنُتْم ِبَها ُتَكذٍّ
}َأفا  ظلم؟! ٍب قاؿ:من خلق الكذب واالستكبار وعذب عليو ٍب ٝتى نفسو عادالً ال ي

 [.3]التوبة: اللاَو بَِريٌء ِمَن اْلُمْشرِِكيَن{

[، فقد أعلمناؾ أف ىذا 16]الرعد: }اللاُو َخاِلُق ُكلٍّ َشْيٍء{ وأما اعتبللك بقولو عز وجل:
.  خصوص ال عمـو

}َوِإْف ِمْن  والدليل على ذلك: ما يلزمك اإلقرار بو أحببت أو كرىت وىو قولو عز وجل:
[، فنقوؿ لك: أخربنا عن الدىرية ا١تعطلة الذين 44]اإلسراء: ْيٍء ِإًلا ُيَسبٍُّح ِبَحْمِدِه{شَ 

 زعموا أف ليس ٢تم خالق ؛ أليس ىم شيء أـ ال ؟

فإف قلت: أف ليس ىم بشيء ؛ أكذبك ٚتيع ا٠تلق وخرجت من حد الكبلـ ودخلت ُب 
 العبث.

 وإف قلت: ىم شيء.

 ؟ قلنا لك: فهل ىم يسبحوف اهلل

فإف قلت: نعم ؛ بانت فضيحتك وأكذبك ٚتيع ا٠تلق ؛ ألهنم معطلة ٬تحدوف ا٠تالق، 
نْػَيا َنُموُت  وىم الذي ذكر اهلل عز وجل ُب كتابو حُت قاؿ: }َوقَاُلوا َما ِىَي ِإًلا َحَياتُػَنا الدُّ



ْىُر َوَما َلُهْم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم  ِإْف ُىْم ِإًلا َوَنْحَيا َوَما يُػْهِلُكَنا ِإًلا الدا
 ]اٞتاثية[. ({42َيظُنُّوَف)

 وإف أقررت أهنم ليس يسبحوف اهلل جل ثناؤه.

قلنا لك: قد صدقت وُب صدقك ىذا يلزمك أف ليس كل شيء يسبح اهلل عز وجل، وإ٪تا 
[، إ٪تا عٌت ما خلقو 16]الرعد: }َخاِلُق ُكلٍّ َشْيٍء{ عٌت بعضاً دوف بعض، وكذلك قولو:

لق العباد، وُب ىذا كفاية ١تن عقل، وإ٪تا خلق اهلل جل وعز األجساـ جل وعز ال ما خ
واألعراض ال غَت٫تا ٦تا يعرؼ وليس لو عز وجل خلق ثالث يعرؼ إال األجساـ واألعراض 

]النحل[، وال يقـو عرض إال ُب جسم  ({6}َوَيْخُلُق َما ًَل تَػْعَلُموَف) إال ما قالو عز وجل:
 وال جسم إال فيو عرض.

قلت: إف األعراض ال تدرؾ باٟتواس، ويلزمكم لنا فيها مثل ما لزمنا لكم ُب خلق فإف 
 أفعاؿ العباد.

قلنا لكم: فإف جوابنا لكم ُب ذلك: أف األعراض تُرى وُتسمع وتدرؾ وليس أفعاؿ العباد 
ترى وال تسمع وال تدرؾ بصورة ينظر إليها وال جسم متاسم إال أف يقوؿ قائل إف القتل 

 غَت حركة اآلدمي، أو أف الصبلة ترى ٔتعٌت غَت حركة اآلدمي، أو أف الزنا يدرؾ يُرى ٔتعٌت
ٔتعٌت غَت حركة اآلدمي أو شيء من ٚتيع أفعاؿ بٍت آدـ يقاؿ فيو: إنو يدرؾ أو يرى ٔتعٌت 

 آخر ؛ فبل يوجد السبيل إىل ذلك أبداً إال أف توجدونا مشسُت ُب وسط السماء.

.. وكذلك الزنا ليس ىو شيء يدرؾ وال ٭تس غَت التقاء والدليل لنا ُب األعراض ..
الفرجُت وحركة الفاعلُت تكوف مع ذلك وال يوجد خلق كما افًتيت إال أجسامهما، 

 فأجسامهما خلق اهلل عز وجل.

وكذلك الزكاة ليس ىي بشيء ٭تس وال يدرؾ غَت دفع الدنانَت والدراىم واٟتبوب من يد 
ة أوجدنا إف كنت صادقاً حىت نعرفو بصورتو ولن ٕتد ذلك رجل إىل رجل ؛ فأين خلق الزكا

 أبداً.



وكذلك اٞتهاد ليس ىو شيء ٭ُتس وال ُيدرؾ إال الرجل يضع السيف ويرفعو ويرسل السهم 
وٯتسكو وٯتد الرمح ويصرفو، فأين خلق اهلل عز وجل لقتل األنبياء ؟ وسفكو الدماء ؟ وفعلو 

 يو ؟ٞتميع القبائح من األشياء اليت قلت ف

ىل ىو إال ما ذكرنا من حركات بٍت آدـ اليت برئ اهلل عز وجل منها ومن خلقها ؟ حيث 
 [.17]العنكبوت: }َوَتْخُلُقوَف ِإْفًكا{ يقوؿ عز وجل:

وتلك اٟتركة فهي فرع االستطاعة اليت ركبها اهلل عز وجل ُب خلقو وىي القوة اليت وىب 
ا١تشدد أف ال يستعملوا تلك القوة اليت وىب ٢تم ٢تم ٍب حظر باألمر والنهي ا١تؤكد والربىاف 

وفّوضهم فيها ٥تَتين غَت ٣تبورين ُب إمساكها وال إرسا٢تا إال ُب ٚتيع ما يرضيو، وأف 
يعملوا هبا شيئاً ٦تا يسخطو وأعد اٞتنة ١تن أطاعو وأعد النار ١تن عصاه، وأرسل بذلك 

َنٍة َوَيْحَيا َمْن }لِيَػهْ  الرسل وأنزؿ بو الكتب وأعذر وأنذر وحذر وكرر، ِلَك َمْن َىَلَك َعْن بَػيػٍّ
َنٍة َوِإفا اللاَو َلَسِميٌع َعِليٌم)  ]األنفاؿ[. ({24َحيا َعْن بَػيػٍّ

فمن ادعى بعد ىذا شيئاً يريد بو إسقاط اٟتاة عن الكفار والعصاة، ويُلـز اهلل عز وجل 
}لَِئَّلا َيُكوَف لِلنااِس َعَلى اللاِو  الظلم واٞتور فقد كفر بآيات القرآف، وىو قولو عز وجل:

ٌة بَػْعَد الرُُّسِل{ }َوَما اْختَػَلَف ِفيِو ِإًلا الاِذيَن ُأوُتوُه  [، وقولو عز وجل:165]النساء: ُحجا
}َوَما َكاَف اللاُو  [، وقولو:213]البقرة: ِمْن بَػْعِد َما َجاَءتْػُهُم اْلبَػيػٍَّناُت بَػْغًيا بَػيْػنَػُهْم{

}َذِلَك بَِأفا اللاَو َلْم  ]العنكبوت[، وقولو: ({21َمُهْم َوَلِكْن َكانُوا َأنْػُفَسُهْم َيْظِلُموَف)لَِيْظلِ 
[، وقولو عز 53]األنفاؿ: َيُك ُمَغيػًٍّرا نِْعَمًة أَنْػَعَمَها َعَلى قَػْوـٍ َحتاى يُػَغيػٍُّروا َما بِأَنْػُفِسِهْم{

بِيَن َحتاى نػَ  وجل: َعَث َرُسوًًل)}َوَما ُكناا ُمَعذٍّ  ]اإلسراء[. ({03بػْ

وقلت أنت أيها اجملرب أنو أراد الكفر من الكفار، وقد كررنا ىذه اآليات ألهنا حاة اهلل عز 
وجل، وال حاة أقوى منها، وقد وجْدنا اهلل تبارؾ وتعاىل قد كرر القوؿ ُب غَت موضع من  

بو كفاية وانقطاع لكل ٣ترب على كتابو لتأكيد اٟتاة واإلببلغ ُب ا١توعظة وُب أقّل ٦تا قلنا 
 وجو األرض، واٟتمد هلل رب العا١تُت.



ومن اٟتاة عليكم ُب قولكم إف اهلل عز وجل خلق اإلسبلـ قبل إرساؿ الرسل: أنو يلزمكم 
أنو قد كانت صبلة موجودة من غَت مصل وزكاة موجودة من غَت متزؾ وصياـ موجود من 

ة موجودة من غَت معتمر، وجهاد موجود من غَت صائم، وحج موجود من غَت حاج، وعمر 
غَت ٣تاىد وأمر ٔتعروؼ وهني عن ا١تنكر من غَت قائم بذلك ؛ ىذا ىو ا٠تروج من ا١تعقوؿ 

 وىو يبطل قولكم إنو ِفْعل من فاعلُت بأوكد حاة وأوضح برىاف.

وإف قلتم: إف اهلل خلق اإلسبلـ بعد إرساؿ الرسل ؛ لزمكم أف االستطاعة موجودة قبل 
لفعل ال بد من ذلك ؛ ألنو يلزمكم أف الرسل قد دعتكم إىل أمر قبل فعلكم لو إذ ليس ا

من شأهنا عليها السبلـ وال من عدؿ َمْن خلقها تبارؾ وتعاىل الدعاء إىل ما ال سبيل إىل 
 دركو.

وإف قلتم: إف اهلل خلق اإلسبلـ مع إرساؿ الرسل لزمكم أف توجدونا صورة اإلسبلـ وحسو 
 أف يُفعل. ودركو قبل

فإف قلتم: إنو ال يدرؾ إال بالصفة ؛ لزمكم أنو إلو موجود فيو مثل صفة اهلل تبارؾ وتعاىل، 
فبل خبلص لكم من ىذه الثبلثة الوجوه، وفيها انقطاع قولكم، وبياف جهلكم وفريتكم 

على خالقكم ومفارقتكم لكتابو صراحاً، وظلمكم ألىل العدؿ، وكذلكم عليهم ؛ إال أف 
وتتوبوا ويكوف قولكم إف اهلل عز وجل مل ٮتلق أفعاؿ العباد ال الصاحل منها وال  ترجعوا

الطالع، وأنو بريء من ذلك كلو إال ما أمر بو وهنى عنو وىو متعاؿ عن خلق أفعاؿ العباد 
متنزه عن خلق الفواحش وٚتيع الشرؾ والظلم والكفر وقتل الرسل وأئمة ا٢تدى، وإال فالنار 

ِإفا اللاَو ًَل يَْأُمُر بِاْلَفْحَشاِء َأتَػُقوُلوَف َعَلى اللاِو َما ًَل عز وجل: } ال شك فيو لقولو
[، 3]التوبة:َأفا اللاَو بَِريٌء ِمَن اْلُمْشرِِكيَن َوَرُسولُُو{]األعراؼ[، وقولو: } ({46تَػْعَلُموَف)

}َقْد َخِسَر الاِذيَن   ف[، وقولو:]آؿ عمرا ({016}َوَما اللاُو يُرِيُد ظُْلًما لِْلَعاَلِميَن) وقولو:
بُوا بِِلَقاِء اللاِو َحتاى ِإَذا َجاَءتْػُهُم السااَعُة بَػْغَتًة قَاُلوا يَاَحْسَرتَػَنا َعَلى َما فَػراْطَنا  َكذا

 [.31]األنعاـ: ِفيَها{



أفبل تسمع إىل قو٢تم وإقرارىم أهنم الذين فرطوا وأهنم قد دعوا باٟتسرة على ذلك 
]األنعاـ[، ومل  ({10}َوُىْم َيْحِمُلوَف َأْوزَارَُىْم َعَلى ُظُهورِِىْم َأًَل َساَء َما يَزُِروَف) ،التفريط

 يقولوا كما قلت: يا حسرتنا على ما خلق اهلل من أفعالنا وال على ما أراد منا.

ـَ لََنا َىَذا َفزِْدُه َعَذابًا ِضْعًفا ِفي  وقولو: ]ص[، فنقوؿ لك:  ({40النااِر)}رَبػاَنا َمْن َقدا
 أخربنا عمن قدـ ٢تم ذلك ؛ أىو ا١تريد لكفرىم ؟

 فإف قلت: ال، رجعت عن قولك باٞترب.

وإف قلت: نعم، ا١تقدـ لعذاهبم ىو ا١تريد لكفرىم ؛ لزمك أف خالقك يدعو على نفسو 
ضح لرباىينو بعذاب النار، وىذا من أعظم كفر قاؿ بو قائل ؛ فاٟتمد هلل ا١تعز لدينو وا١تو 

 والناصر ألىل طاعتو والذابُت عن كتابو، وىو القوي العزيز.

واعلم علماً يقيناً أنو ال حّد لفعل بٍت آدـ يدرؾ إال حد فاعلو، وليس ىو بشيء بائن عن 
فاعلو إ٪تا ىي اٟتركات ا١توجودة فيهم وىي فرٌع الستطاعتهم واالستطاعة فعل اهلل عز وجل 

ركات فعلوىا بإرادهتم واختيارىم بعد األمر والنهي من ا٠تالق اٟتكيم، اليت عليها البنية، واٟت
ولو كانت أفعاؿ العباد قائمة موجودة وحدىا على االنفراد بائنة عن األجساـ ٍب وصفتها 

اجملربة بصفة غَت ما قلنا للزمها أف تثبت ٢تا اٟتدود واألقطار وإ، مل ٕتدىا ونفت عنها 
أف قد وجدهتا كما وجدت الصانع القدًن، وىذا أبطل باطل  اٟتدود على االنفراد لزمها

يكوف، وفيو القطع لكل ٣ترب على وجو األرض إذ ال حاة تفسد ما قلنا وال تقطع ما بو 
 احتاانا.

[، فإ٪تا ذلك اإلفك 17]العنكبوت: }َوَتْخُلُقوَف ِإْفًكا{ والدليل على ذلك قولو عز وجل:
حركاهتم منفرداً عن حركاهتم لوجب أهنم ٮتًتعوف عيوف حركاهتم ولو كاف اإلفك شيئاً غَت 

األشياء وٮترجوهنا من العدـ إىل الوجود كفعل الواحد اٟتميد، فبل يقدر على ذلك إال اهلل 
 الكبَت ا١تتعاؿ الذي ال يعازه شيء وىو الويل اٟتميد.

ل أف يقاؿ ويلزمكم أيضاً ُب قولكم إف قلتم إف اهلل عز وجل خلق اإلسبلـ مع إرساؿ الرس
لكم: إف الرسل متفاوتوف ُب البعثة وكل رسوؿ منهم بينو وبُت صاحبو ا١تدة الطويلة 



والسنوف الكثَتة فبل ٬توز لكم أف تقولوا إنو خلق اإلسبلـ إال مع إرساؿ األوؿ منهم وببقاء 
 من بقي ببل إسبلـ حىت ٮُتلق لو إسبلـ جديد يكوف معو.

 ٬تزي من بقي.فإف قلتم: إنو خلق اإلسبلـ األوؿ 

قلنا لكم: فقد وجدنا مع كل واحد منهم شريعة ٗتالف األخرى وأحكاماً ٗتالف األحكاـ 
اليت من قبلها، وىذا ينقض عليكم ما ادعيتم من خلق اإلسبلـ األوؿ ألف مع كل نيب أمراً 

غَت أمر صاحبو وشريعة غَت شريعة صاحبو فأين ا٠تلق الذي ادعيتم من أف اإلسبلـ 
 ٬توز ما قلتم، وإ٪تا اإلسبلـ أمر وهني وشرائع وأحكاـ ٖتدث ْتدوث النوازؿ ُب  ٥تلوؽ، فبل

 كل عصر وزماف.

فاإلسبلـ دين اهلل عز وجل وىو أمر بو ال خلق خلقو والشرائع ٥تتلفة ٟتكم ا١تتعبد لعباده 
 وتصريفهم من األمر على ما أراده، ولو كاف اإلسبلـ ٥تلوقاً لكانت شرائعو شيئاً واحداً ال

 ٗتتلف وال تنتقض عن ا٠تلقة األوىل اليت فطرت عليها، واٟتمد هلل رب العا١تُت.

 وإف أبيت إال أف اهلل الذي خلق أفعاؿ العباد.

قلنا لك: فإنو يلزمك أف توجدنا شركاً وكفراً وزناً وقوالً إف اهلل ثالث ثبلثة وإف لو ولداً 
مواؿ، ونقب اٟتوانيت وغل وصاحبة عز عن ذلك، وكذلك توجدنا قطع الطرؽ وأخذ األ

الزكوات وقتل األنبياء وا١ترسلُت وعباد اهلل الصاٟتُت، فتوجدنا ذلك كلو من خلق اهلل لو  
كيف فأين وجده العباد حىت اكتسبوه كما قلت ؟ وأين ىو وىل تراه األعياف أو ىل 

لذوؽ أو تسمعو اآلذاف أو تدركو العقوؿ منفرداً وىل تدركو األيدي واألرجل وىل يدرؾ با
الشم ؟ وىل ٖتويو الِفَكر ؟ وىل تقع عليو ا٠تواطر وىل ٖتويو األقطار ؟ منفرداً كما ٖتوي 

سائر األشياء احملوية ا١توجودة حىت يصح لك وتتبُت حاتك فيو ونعلم ٨تن وأصحابك 
أنك صادؽ ُب دعواؾ أف اهلل خلق الشرؾ والكفر وٚتيع ا١تعاصي فيصح ذلك لنا ولك 

ما صح اٟتديد الذي قلت الذي منو ُعِملت الدروع والشار الذي حدث وٞتميع الناس ك
منو القطن فعملت منو الثياب وا٠تشب الذي عملت منو السفن كما قلت وصح لك 

 لعمري.



وىذا حق أف اٟتديد الذي عملت منو الدروع وشار القطن وخشب السفن واألكناف ُب 
ات اليت عملها بنو آدـ إ٪تا عملوىا اٞتباؿ كل ذلك موجود ومنو عمل الناس ٚتيع الصناع

من أشياء وجدوا اهلل عز وجل قد سبق إىل خلقها وإحداثها وافتطارىا من قبلهم، فأخرجها 
من العدـ إىل الوجود مل يشاركو ُب خلقها أحد، ومل يسبقو إليها صانع ؛ فعمل الناس منها 

 هبا وبعملهم ٢تا. ٚتيع ما عملوا من الصناعات اليت ال تقـو الدنيا وال تعمر إال

وذلك من الدالئل العظاـ على التوحيد أف أحداً ال ٭تدث جسماً وال ٮتًتع صنع شيء من 
ٚتيع األشياء اجملسمة وال يقدر على إحداث ذلك كلو إال اهلل القوي العزيز، فمن صنعو 
وخلقو وفطرتو واخًتاعو عملوا ولوال ما وجدوا من ذلك ما قدروا على شيء يعملوف منو 

صاٟتهم ؛ ألف ىذه األشياء مشاىدة مرئية موجودة تدرؾ ال شك فيها من درؾ اٟتس م
 من الشم والذوؽ والسمع والبصر.

وأما الشرؾ الذي ذكرت أنت وإخوانك اجملربة وٚتيع ا١تعاصي اليت ادعيتم أف اهلل عز وجل 
اف أضوأ خلقها وأخرجها من العدـ إىل الوجود فيلزمكم لنا أف تأتوا عليها بدليل وبرى

وأوضح من نور الشمس الطالعة حىت يتبُت للناس صدقكم ولن ٕتدوا ذلك أبداً ولن 
 تقدروا عليو.

ألف ا١تعٌت الذي ذىبتم إليو فسميتموه خلقاً هلل عز وجل عما قلتم إنو حركات العباد اليت 
ُب بٍت  يتحركوف هبا بالقوة اليت فيهم واهلل عز وجل إ٪تا خلق االستطاعة وىي القوة ا١تركبة

 آدـ وىم فيها ٥تَتوف إف شاءوا ٖتركوا هبا وإف شاءوا مل يتحركوا.

فاالستطاعة من اهلل عز وجل موىوبة منَّة ونعمة، واٟتركات ليست من اهلل عز وجل وإ٪تا 
 ىي فعلهم ىم ال فعل اهلل عز وجل.

ُغضُّوا ِمْن }ُقْل لِْلُمْؤِمِنيَن يػَ  وشاىد ذلك القوي الواضح من كتاب اهلل عز وجل قولو:
]النور[،  ({11َأْبَصارِِىْم َوَيْحَفُظوا فُػُروَجُهْم َذِلَك َأزَْكى َلُهْم ِإفا اللاَو َخِبيٌر ِبَما َيْصنَػُعوَف)

فلو كاف اهلل عز وجل ىو ا٠تالق لنظرىم إىل احملاـر وا٠تالق ٟتركاهتم ُب الفروج اليت يتحرؾ 
يقوؿ للمؤمنُت يغضوا أبصارىم و٭تفظوا  اآلدميوف مل ٬تز ُب اٟتكمة وال ُب العدؿ أف



فروجهم، وإ٪تا هناىم عز وجل عن أمر ىو إليهم مالكُت لو إف شاءوا فعلوه وإف شاءوا مل 
 يفعلوه.

}يَاَأيػَُّها الاِذيَن َءاَمُنوا ًَل تَػْرفَػُعوا َأْصَواَتُكْم فَػْوَؽ َصْوِت الناِبيٍّ َوًَل َتْجَهُروا َلُو  وقولو:
]اٟتارات[،  ({4َجْهِر بَػْعِضُكْم لِبَػْعٍض َأْف َتْحَبَط َأْعَماُلُكْم َوَأنْػُتْم ًَل َتْشُعُروَف)بِاْلَقْوِؿ كَ 

ولو كاف اهلل عز وجل خلق حركاهتم باألصوات مل ينههم عن خلقو، وإ٪تا هناىم عز وجل 
 عما يعلم أهنم يقدروف على تركو.

ٖتركوا لو والقتل الذي ٖتركوا لو، واهلل عز وجل فلم ٮتلق حركات العباد وىي الزنا الذي 
والشرؾ الذي ٖتركوا لو وحركوا فيو ألسنتهم وأيديهم وقالوه بأفواىهم وأىوائهم، وكذلك 

 ٚتيع الظلم والفواحش اليت حركوا فيها جوارحهم وحواسهم.

وقد حظر اهلل عز وجل عليهم أف يستعملوا تلك اٟتركات إال ُب الطاعات والكف عن 
من عصى فوجبت لو النار، وأطاع من أطاع فوجبت لو اٞتنة ؛ إذ ليس ٍَبَّ احملرمات، فعصى 

جرب وال إكراه وال خلق فعٍل، واهلل عز وجل مل ٮتلق شيئاً من ٚتيع أفعا٢تم ولو خلقها 
لكاف شريكاً ٢تم ؛ إذا كاف ٢تم ُب شيء من أفعا٢تم قّل أو كثر شريكاً مل يكن إ٢تاً ولزمو 

 من اٟتكمة والعدؿ ُب عذاب من خلق فعلو ما يلـز اٞتائرين. من اٞتور والظلم وا٠تروج

ودليل ذلك: أنا نقوؿ لك: ىل يعذب اهلل عز وجل داود َعَلْيو السَّبلـ ُب عمل الدروع اليت 
قلت ؟ أو يعيب ذلك عليو ؟ وىل ٝتعتو قاؿ: مِلَ فعلت ومل عملت الدروع ؟ وإ٪تا أخرب أنو 

 ىو الذي خلق الدروع.علمو صنعة الدروع ومل ٮتربنا أنو 

وكذلك آدـ صلى اهلل عليو مل يعذبو اهلل عز وجل ُب حوؾ الثياب وال اٟترث وال فيما عمل 
من الصناعات، وال قاؿ لنوح صلى اهلل عليو قوؿ تعنيف ُب عمل السفينة وال عذبو على 

م عملها وال ٝتعتو ُب شيء من كتابو قاؿ ١تؤمن وال لكافر مل عملتم الدروع ومل عملت
األكناف ُب اٞتباؿ ومل عملتم اآلالت إال أف يعملوىا لباطل أو معصية هلل جل ثناؤه فهناؾ 

 يقع التعنيف و٬تب العذاب.



وإ٪تا قاؿ ٢تم عز وجل: مل كذبتم رسلي، وأعرضتم عن كتيب ؟ وأٟتدًب ُب صفيت، 
أصفيائي ؟ ومل  وشبهتموين باٞتائرين ؟ ومِلَ قتلتم أنبيائي واألئمة من خلفائي وا١تؤمنُت من 

 كفرًب يب وعبدًب غَتي وخالفتم أمري وهنيي ؟

فهذا يوجب أف ليس ألجل خلقو ١تا خلق يعذب عباده، إ٪تا يعذهبم ١تا خلقوه ىم وأتوه 
عامدين بأىوائهم وإرادهتم وحركاهتم ؛ فهذا جوابنا لك على دعواؾ ُب خلق الكفر الذي 

 ٥ترج لك منو. زعمت أف اهلل عز وجل خلقو وأراده، وىذا ما ال

ألنا سألناؾ أف توجدنا شركاً وكفراً وظلماً وفواحش ٥تلوقة منها أخذ العباد ما عملوا ومنها 
اكتسبوا ما بو كفروا كما أوجدتنا اٟتديد والقطن وا٠تشب واألشياء ا١تخلوقة ا١توجودة اليت 

 احتاات هبا علينا ُب مسألتك ىذه.

فواحش أخذ منها العباد ما عملوا وال منها اكتسبوا ما ولن ٕتد شركاً وال كفراً وال فسقاً وال 
بو أحدثوا ؛ فبل سبيل لك إىل وجود ذلك أبداً حىت تناوؿ الناـو من أعناف السماء 

 بكفك، ولن يكوف ذلك أبداً.

وُب ىذا بطبلف قولك ولزـو حاتنا لك ووجوب النار عليك إال أف ترجع وتتوب عما 
 ب العا١تُت.قلت أنت ومن تبعك، واٟتمد هلل ر 

وأما قولك: إف اهلل عز وجل الذي خلق الكفر واإلٯتاف على وجو غَت ما خلقو العباد عليو 
وإف العباد زعمت يزنوف ويسرقوف وىذا زعمت ال ٬توز على اهلل، وال نعلم أحداً اجًتأ على 

 ما اجًتأت عليو من ىذا القوؿ الفاحش الذي استازتو من عقلك .

ُب دينو واٞتاىل بربو: فقل أيضاً إنو قد ٬توز أف يُرى على غَت وجو فنقوؿ لك أيها األعمى 
اٟتقيقة من ا١تعاينة غَت نظر األعياف، وُيسمع على غَت وجو من حقيقة السمع غَت ٝتع 

اآلذاف وأنو تشاىده ا٠تليقة باٟتواس ]على غَت وجو[ من حقيقة ا١تشاىدة واٟتس احملسوس 
 ل ىذا ٤تاؿ ال ٬توز كما استحاؿ ما قلت.الذي يُعقل من غَت حس ومشاىدة، وك



وأخربنا ما الفرؽ بُت قولك ىذا الذي ضاىيت فيو قوؿ النسطورية من النصارى، وبُت 
قو٢تم إذ زعمت النسطورية أف عيسى صلى اهلل عليو ابن اهلل على معٌت زعموا غَت معٌت 

 الوالدة فنقوؿ لك: ىل يلـز النسطورية هبذا القوؿ كفر أـ ال ؟

قلت: إنو يلزمهم الكفر هبذا القوؿ ؛ لزمك مثلو ألنك زعمت أف اهلل عز وجل فعل فإف 
 الزنا والسرقة على وجو غَت ما فعلو العباد.

وإف قلت: إنو ال يلـز النسطورية هبذا القوؿ كفر خرجت من قوؿ أىل الصبلة وفارقت أىل 
 اإلسبلـ.

ألهنم جاءوا بكبلـ ٤تاؿ وجئت  وإف قلت: إنو يلزمهم هبذا القوؿ الكفر لزمك مثلو سواء
بكبلـ ٤تاؿ مثلو ال فرؽ بينهما ُب وجو من الوجوه، وقد قاؿ علي بن اٟتسُت رٛتة اهلل 

 عليو: ليس ُب ٤تاؿ القوؿ حاة، وال ُب ا١تسألة عنو جواب.

فقد أعظمت الفرية بقولك ىذا على خالقك فبل يبعد اهلل إال من ظلم، وكيف ال يلـز 
}فَػَتَباَرَؾ اللاُو  ة ٚتيع ا١تعاصي عيُب ما خَلق ؟ وكيف ال يفسد قولو:خالق الزنا والسرق

 ]ا١تؤمنوف[؟ ({02َأْحَسُن اْلَخالِِقيَن)

 فإف قلت: إنو ال يلزمو عيب ما خلق.

 قلنا لك وكذلك يلزمك: يلحقو ٛتد ما خلق.

}َواْشُكُروا ِلي َوًَل  فإف قلت ذلك ؛ خرجت من اإلسبلـ، ومن قولو:
]البقرة[، وكيفما قلت لزمك فيو الكبلـ حىت ترجع إىل اٟتق فتقوؿ إف  ({034ِف)َتْكُفُرو 

 اهلل عز وجل مل ٮتلق شيئاً من ٚتيع ما افًتيتو عليو فنفلاك.

ٍب نسألك فنقوؿ لك: ىل العقوؿ ا١تركبة فينا تدلنا على غَت اٟتق أنو حق وعلى غَت 
 الباطل أنو باطل ؟

العقوؿ، وإف العقوؿ ال ٘تيز اٟتسن من القبيح وال اٟتق فإف قلت: نعم إف األشياء ٗتالف 
من الباطل ؛ خرجت من حد من يكلَّم وأكذبك ٚتيع ا٠تلق ألنك يلزمك إف قلت هبذا 



أف العقوؿ ال ٘تيز الليل من النهار وال القحط من األمطار، وال الظلمة من األنوار، وال 
 .السواـ من األشاار، وال غَت ذلك ٦تا ٖتوي األقطار

وإف قلت: ال ٬توز ذلك أف تستحيل األشياء ُب العقوؿ، وتقلب على غَت وجوىها حىت ال 
٘تيزىا العقوؿ ؛ لزمك أف الذي قلت باطل وكفر من أنو ٮتلق الزنا على معٌت غَت الزنا 

 والسرقة على معٌت غَت السرقة، وُب ىذا كفاية، واٟتمد هلل رب العا١تُت.

َولِلاِو  اهلل عز وجل أف تدعوه بأٝتائو اٟتسٌت حيث قاؿ: ٍب نقوؿ لك: أليس تقّر لنا أف
 [؟180]األعراؼ: اْْلَْسَماُء اْلُحْسَنى فَاْدُعوُه ِبَها َوَذُروا الاِذيَن يُػْلِحُدوَف ِفي َأْسَمائِِو{

 فإذا قلت: نعم.

نا قلنا لك: فهل ٬توز لنا ولك أف ندعو اهلل عز وجل فنقوؿ لو: يا خالق الكفر والشرؾ والز 
 واللواط واألشعار والغناء وٚتيع ا١تعاصي، اغفر لنا ؟

 فإف قلت: نعم ذلك جائز أف يُدعى بو.

 قلنا لك: فما الفرؽ بُت األٝتاء اٟتسٌت واألٝتاء القبيحة حىت نعرؼ بعضها من بعض ؟

فإف قلت: إف ىذه األٝتاء اليت ذكرنا حسنة ٚتيلة ال عيب ُب الدعاء هبا ؛ لزمك أف الزنا 
ؾ والكفر وٚتيع الفواحش وا١تعاصي كل ذلك حسن ٚتيل ال عيب فيو وال عيب والشر 

 على من دعا اهلل عز وجل بو وٝتاه خالقاً لو.

وإف قلت: إف ىذا الدعاء ال يليق باهلل عز وجل عما قلتم وأنو ال ٬توز أف يدعى بو لقبحو 
حة وأنك مبطل وشناعتو وكذب من دعا بو ؛ لزمك أف حاتك علينا فيو كاذبة باطلة فاض

ُب قولك إف الكفر وا١تعاصي كلها خلق اهلل عز وجل عما قلت وافًتيت أنت ومن تبعك 
 على مقالتك.

وكفى هبذا كفراً وصدوداً عن القرآف أف يضاؼ إىل اهلل جل ثناؤه ما برئ منو وعنف فيو 
 }فَػبُػْعًدا لِْلَقْوـِ  إبليس وجنوده وأوجب ٢تم على إتيانو النار اليت ال تطفأ،

 ]ا١تؤمنوف[. ({20الظااِلِميَن)



وأما قولك: إف اهلل عز وجل خلق األٝتاء كلها ؛ فالرد عليك أنا نقوؿ لك: أخربنا عن 
اسم ٤تمد صلى اهلل عليو ىل ىو ا١تغٍت ُب خلق اهلل عز وجل لو و١تا قالت قريش من 

ٛتد وٝتتو قريش تسميتها النيب صلى اهلل عليو أنو مذمَّم فاهلل عز وجل قد ٝتاه ٤تمداً وأ
 مذ٦تاً ويلعنوف مذ٦تاً وأنا ٤تمد.

فنقوؿ لك: إذا كاف اهلل عز وجل ىو الذي خلق اسم ٤تمد وخلق اسم مذمم أي عيب 
على قريش ُب قو٢تا حملمد َعَلْيو السَّبلـ إنو مذمم وكبل٫تا خلق اهلل عز وجل ؟ قد ٝتاه 

والفاعل للقولُت، وا١تريد للمعنُت ؛ مذ٦تاً فسموه بذلك، فماذا عليهم واهلل ا٠تالق لبلٝتُت 
 فإنكم تنقطعوف ىاىنا، وال ٕتدوف حاة تدفعوننا هبا.

إال أف ٕتسروا فتزعموا أف اهلل عز وجل ىو الذي ٝتى رسولو صلى اهلل عليو مذ٦تاً فيبُت 
 جهلكم وكفركم ٞتميع من صلى القبلة، وكفى هبذا جهبلً وخروجاً من اٟتق.

 البغداذي: ٍب سلهم عن األصناـ َمْن خلقها وجعلها أصناماً ؟ٍب قاؿ عبداهلل بن يزيد 

 الجواب8

٨تن نقوؿ لك: ىل خلقها أصناماً وأوثاناً  قاؿ أحمد بن يحيى صلوات اهلل عليو8
وأنصاباً فسماىا بذلك االسم وكاف ذلك االسم ُتدعى بو وتعرؼ بو قبل أف يعبدىا من 

 األوؿ وُب زماف قيدار بن إٝتاعيل ؟٨تتها وجعلها صوراً من ا١تشركُت ُب الزماف 

فإف قلت: إف ذلك كاف اسم اٟتاارة تعرؼ ُب العرب قبل ابتداع من ابتدعها وعبادة من 
عبدىا ؛ أكذبك ٚتيع ا٠تلق وشهدوا على بطبلف قولك ألهنا مل تزؿ تعرؼ بأف اٝتها 

م حاارة وصخر وصفواف وصفا وغَت ذلك من األٝتاء ؛ فلما ٨تتها الكفار بأيديه
وصوروىا ْتركاهتم وٝتوىا أصناماً وأوثاناً وٝتوىا باألٝتاء احملدثة منها البلت والعزى ومنات 
الثالثة األخرى، وأساؼ ونائلة، ويغوث ويعوؽ ونسر وغَت ذلك، وىي اليت ذكرىا اهلل عز 
وجل ُب كتابو وعّنفهم على اٗتاذىا وتسميتها، ٦تا دؿ على براءتو من خلق ما خلقوا فيها 

َت َواْلُعزاى) التقدير والتصوير وا٠ترط والنحت، فقاؿ:من  ( َوَمَناَة الثاالِثََة 07}َأفَػَرَأيْػُتُم الَّلا
( ِإْف ِىَي ِإًلا 44( تِْلَك ِإًذا ِقْسَمٌة ِضيَزى)40( َأَلُكُم الذاَكُر َولَُو اْْلُنْػَثى)41اْْلُْخَرى)



ْيُتُموَىا أَنْػُتْم َوَءابَاؤُُكمْ  َما َأنْػَزَؿ اللاُو ِبَها ِمْن ُسْلطَاٍف ِإْف يَػتاِبُعوَف ِإًلا الظانا َوَما  َأْسَماٌء َسما
 ]النام[. ({41تَػْهَوى اْْلَنْػُفُس َولََقْد َجاَءُىْم ِمْن رَبٍِّهُم اْلُهَدى)

كأنك يا لك الويل مل تسمع ىذا القوؿ ُب كتاب اهلل قط، ومل ٮتطر لك على باؿ حُت 
}َواللاُو َخَلَقُكْم َوَما  خلق األصناـ، وذىبت ّتهلك إىل قولو: زعمت أف اهلل عز وجل

]الصافات[، وإ٪تا عٌت هبذه اآلية أنو خلق اٟتاارة وٚتيع األشياء اليت  ({74تَػْعَمُلوَف)
عملت منها األصناـ ؛ إذ ال خالق لؤلصل غَته وإ٪تا وقع العيب والتعنيف عليهم ُب ٨تتها 

 ال غَت ذلك. وتقديرىا وتصويرىا وعبادهتا

( َوَقْد 41}ًَل َتَذُرفا َءاِلَهَتُكْم َوًَل َتَذُرفا َودًّا َوًَل ُسَواًعا َوًَل يَػُغوَث َويَػُعوَؽ َوَنْسًرا) وقولو:
فَػَلْم ( ِمماا َخِطيَئاتِِهْم ُأْغرُِقوا فَُأْدِخُلوا نَارًا 42َأَضلُّوا َكِثيًرا َوًَل َتزِِد الظااِلِميَن ِإًلا َضََّلًًل)

]نوح[، أفبل تسمع أيها ا١تغرور إىل قولو عز  ({43َيِجُدوا َلُهْم ِمْن ُدوِف اللاِو َأْنَصارًا)
{، ومل يقل: إهنم أُدخلوا النار ٓتلقو لفعلهم ؛ ِمماا َخِطيَئاتِِهْم ُأْغرُِقوا فَُأْدِخُلوا نَارًاوجل: }

}َوَسيَػْعَلُم الاِذيَن ظََلُموا َأيا  فسبحاف اهلل العظيم ما أجهلك وأجهل من أصغى إىل قولك،
َقِلُبوَف) َقَلٍب يَػنػْ }َويْػَلُكْم ًَل تَػْفتَػُروا َعَلى اللاِو َكِذبًا فَػُيْسِحَتُكْم  ]الشعراء[، ({445ُمنػْ

]طو[، فاٝتع إىل تفسَت الفرية فلو كاف اهلل عز وجل  ({40ِبَعَذاٍب َوَقْد َخاَب َمِن افْػتَػَرى)
َوَقْد ما زعمت للزمو أنو قد خاب عز وتعاىل عن ذلك لقولو: }ىو الذي خلق الفرية ك

 { ؛ ألف من خلق الكذب فهو كاذب.َخاَب َمِن افْػتَػَرى

( َقْد 6( فَأَْلَهَمَها ُفُجورََىا َوتَػْقَواَىا)5}َونَػْفٍس َوَما َسوااَىا) وكذلك قاؿ عز وجل:
]الشمس[، وال تسدية أعظم من  ({01( َوَقْد َخاَب َمْن َدسااَىا)7َمْن زَكااَىا) َأفْػَلحَ 

الكفر، وقد زعمت أنو أراد منهم الكفر وخَلقو، وخْلقو زعمت فعلو وصنعو فيلزمك ُب 
ىذه اآلية أنو دساىم بالكفر وأنو يلزمو أنو قد خاب من دساىا، وباهلل لو مل يكن لنا ُب 

ًَل لَْعَنُة اللاِو َعَلى }أَ  القرآف غَت ىذه اآلية لكانت كافية قاطعة لكل ٣ترب على وجو األرض،
 ]ىود[. ({06الظااِلِميَن)



ٍب قاؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي: ٍب سلهم عن وجو ما وضعوا ٦تا أخطأوا فيو تأويل قدرة 
اهلل عز وجل ؛ فإهنم عابوا علينا أف قلنا: إف كل شيء أخربنا اهلل بو أنو ال يكوف أو يكوف 

قوؿ إنو إف شاء كاف على وجو إف شاء كاف ما ٬تهل فإنو ال ٬توز على اهلل عز وجل أف ن
وما ال يعلمو ؛ ألنا مىت قلنا ذلك قلنا ال ندري لعل اهلل إف شاء قاؿ الباطل تعاىل اهلل ربنا 
 وتبارؾ لقد ٛتلنا أىل البدع على أف تكلمنا بكل قبيح ما يُدخل عليهم ىم ُب كبلمهم.

}يَُد اللاِو َمْغُلولٌَة ُغلاْت  فقالوا: مع أف اهلل تبارؾ وتعاىل قد وصفو بعض الكفار
[، فوصف كذهبم ولوال ذلك ما وصفنا كذهبم ؛ ألنا مىت قلنا إف 64]ا١تائدة: َأْيِديِهْم{

 القيامة إف شاء اهلل مل يُِقْمها قلنا إف اهلل كذب.

على  وإف قلنا: إف اهلل إف شاء مل يفعل ]ما وعد[ قلنا إف شاء اهلل أخلف ا١تيعاد، وال ٬توز
اهلل ىذا إال أف يشاء أف يكوف غَت ما علم أنو يكوف، وال يشاء أف ٮتلف وعده، وال يشاء 
أف يتخذ الولد، وال يشاء أف يتخذ معو إ٢تاً تبارؾ وتعاىل ؛ ال ٬توز على اهلل ىذا الكبلـ ُب 

 قوؿ العدؿ.

غَت صفتو، إ٪تا يشاء أف يكوف ما علم أف يكوف، وال يشاء أف ينقص ملكو، وال يشاء أف ي
 تعاىل عن ذلك علواً كبَتاً.

 الجواب8

زعمت أنا وضعنا خطأ أخطأنا فيو تأويل قدرة  قاؿ أحمد بن يحيى صلوات اهلل عليو8
اهلل، عز وجل بأنا عبنا عليكم زعمت أف كل شيء أخرب اهلل عز وجل منو أنو ال يكوف أو 

على وجو أنو إف شاء كاف  يكوف فإنو ال ٬توز على اهلل عز وجل أف نقوؿ إنو إف شاء كاف
 ما ٬تهل وما ]ال[ يعلم.

وقد فهمنا ىذا القوؿ من أولو إىل آخره فأجزانا ذلك عن إعادة قولك ألنك إ٪تا مدارؾ 
على الفرية على اهلل عز وجل وعلى إبطاؿ كتابو وعلى إبطاؿ أمره ٠تلقو باإلٯتاف والرجوع 

 دعاء الكفار إىل أف ال يعلم اهلل عز عن ا٠تطأ والتوبة عن الكفر والظلم واجتهاد رسلو ُب
وجل منهم الكفر وأف يدعوا الكفر والشرؾ ويرجعوا إىل اإلٯتاف وا٢تدى والطاعة وإنك إ٪تا 



تريد ُب قولك أف من علم اهلل منو الكفر أنو ليس لو حيلة ُب الرجوع إىل اإلٯتاف بوجو من 
ىو اٟتائل بينهم وبُت  الوجوه زعمت ألف ذلك العلم الذي علمو اهلل عز وجل عندؾ

اإلٯتاف زعمت ؛ وىذا كفر غلطت فيو وخالفت القرآف وجهلت كيف العلم بو ومل يبلغو 
 عقلك.

وذلك أف اجملربة أنزلوا العلم ٔتنزلة الشيء ا١تانع الدافع ٢تم اٟتائل بينهم وبُت طاعة اهلل عز 
سطُت يكونوف ٞتهنم وجل، فالتوبة عن خطائهم وتركهم قولو جل ثناؤه بعدما علم أف القا

حطباً ؛ فأخرب تبارؾ وتعاىل أف علمو ليس ىو ا١تانع وال اٟتائل دوف االستقامة على طريق 
ا٢تدى، وأهنم إ٪تا ىلكوا وصاروا حطباً ٞتهنم باختيارىم واتباع أىوائهم ال يعلمو عز وجل 

وَف َفَكانُوا ِلَجَهناَم }َوَأماا اْلَقاِسطُ  الذي قلت إنو حاؿ بينهم وبُت الطاعة، فقاؿ جل ثناؤه:
َناُىْم َماًء َغَدقًا)03َحطًَبا) ( لِنَػْفِتنَػُهْم ِفيِو َوَمْن 04( َوَأْف َلِو اْستَػَقاُموا َعَلى الطارِيَقِة َْلَْسَقيػْ

اللاِو ( َوَأفا اْلَمَساِجَد لِلاِو َفََّل َتْدُعوا َمَع 05يُػْعِرْض َعْن ِذْكِر رَبٍِّو َيْسُلْكُو َعَذابًا َصَعًدا)
 ]اٞتن[. ({06َأَحًدا)

وقد أعلمناؾ أف تأويل الفتنة ُب القرآف ٮترج على عشرة وجوه ُب كتاب اهلل، واهلل عز وجل 
ال يفنت ا١تستقيمُت وال ُيضل ا١تطيعُت ألنو عز وجل إ٪تا أخربنا أنو لو استقاموا على الطريقة 

تنهم على جهة ما ذىبتم إليو ألحسن إليهم وأسكنهم جنتو ومل ٮتربنا أهنم إف استقاموا ف
 من اإلغواء.

أال ترى أهنم لو استقاموا على الطريقة مل يعلم منهم الكفر الذي صَتىم بو حطباً ٞتهنم 
 وأهنم لو أرادوا ا٢تدى مل يعلم اهلل عز وجل منهم الكفر.

 والشاىد على ذلك لنا أف اهلل عز وجل إ٪تا افًتض على ا٠تلق ا٠تروج من الكفر ومل يفًتض
 عليهم ا٠تروج من العلم.

ولو كاف األمر على ما ذىبت إليو عقولكم الصدئة مل ٬تز للحكيم العادؿ الذي ال يظلم 
}َأَفََّل يَػُتوبُوَف ِإَلى اللاِو  ]االنشقاؽ[، ويقوؿ: ({41}َفَما َلُهْم ًَل يُػْؤِمُنوَف) أف يقوؿ:



ْم ِإْذ ظََلُموا َأنْػُفَسُهْم َجاُءوَؾ فَاْستَػْغَفُروا }َوَلْو َأنػاهُ  [، وقولو:74]ا١تائدة: َوَيْستَػْغِفُرونَُو{
 ]النساء[. ({42اللاَو َواْستَػْغَفَر َلُهُم الراُسوُؿ َلَوَجُدوا اللاَو تَػواابًا رَِحيًما)

وليس ُب القرآف من أولو إىل آخره آية واحدة تشهد لكم على أف علم اهلل عز وجل ىو 
وحاؿ بينهم وبُت الطاعة وال ٛتلهم على الكفر ؛ فإف وجدًب الذي منع الناس عن اإلٯتاف، 

آية واحدة تشهد لكم بذلك فالقوؿ قولكم، أو وجدًب آية توجب أف اهلل عز وجل قاؿ 
ألحد من خلقو من األولُت واآلخرين: ادخلوا النار ٔتا علمت منكم، وادخلوا اٞتنة ٔتا 

 ألعماؿ ال على علمو باألعماؿ.علمت منكم ؛ ألنو جل وعز إ٪تا يعاقب ويثيب على ا

وقد أجبناؾ ُب العلم ُب أوؿ كتابنا ٔتا فيو الكفاية إال أنك تكرر مسائلك فبل ٧تد بداً من 
أف نكرر ما قد انقضى فيو اٞتواب ؛ لئبل تتعلق علينا ْتاة أو تقوؿ قد تركوا بعض 

 مسائلي.

أف ال تكوف القيامة وأف وأما قولك: إف اهلل عز وجل لو شاء لفعل ما ال ٬توز فعلو من 
يتخذ الولد وأف ٮُتلف الوعد، وأف يبدؿ القوؿ فهذا كلو قولكم أنتم وىو الـز لكم وليس 
أىل العدؿ والتوحيد يقولوف ىذا القوؿ ؛ ىم أعرؼ بتوحيد اهلل سبحانو وأقـو بعدلو من 

اء أف يقاؿ ٢تم ىذا القوؿ وينسب إليهم، بل ىذه صفتكم أنتم وصفة إخوانكم األشقي
 اجملربة اٞتهبلء.

وأما قولك: إف أىل البدع ٛتلوؾ على أف تكلم ٔتا ال تريد، و٨تن نقوؿ: على أىل البدع 
لعنة اهلل ولعنة البلعنُت وكيف يكوف أىل البدع من قاـ بالقرآف وعرؼ تأويلو وتنزيلو 

َل الذٍّْكِر ِإْف  }فَاْسأَُلوا َأىْ  و٤تكمو ومتشاهبو وأخذ اٟتق من معادنو الذين قاؿ اهلل عز وجل:
}َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الراُسوِؿ َوِإَلى ُأوِلي اْْلَْمِر  ]النحل[، وقولو: ({21ُكْنُتْم ًَل تَػْعَلُموَف)

ُهْم{ ُهْم َلَعِلَمُو الاِذيَن َيْستَػْنِبطُونَُو ِمنػْ  [.83]النساء: ِمنػْ

 ٍب نقوؿ: أأنت أعرؼ بعدؿ اهلل أـ موسى صلى اهلل عليو ؟

 إنك أعرؼ من موسى كفرت.فإف قلت: 



وإف قلت: إف موسى صلى اهلل عليو أقـو بعدؿ اهلل منك وأعرؼ بدينو فما تقوؿ ُب موسى 
}قَاَؿ َىَذا ِمْن َعَمِل الشاْيطَاِف ِإناُو َعُدوٌّ ُمِضلٌّ  صلى اهلل عليو ١تا قتل القبطي:

٬تب ُب ىذا القوؿ  ]القصص[، ومل يقل ىذا من قضاء اهلل عز وجل وإرادتو، ({03ُمِبيٌن)
 أنك أعلم من موسى صلى اهلل عليو وأقـو بعدؿ اهلل عز وجل.

}ُقْل ِإْف َضَلْلُت فَِإناَما َأِضلُّ َعَلى نَػْفِسي  وكذلك قاؿ اهلل عز وجل حملمد صلى اهلل عليو:
َبْل } [، وقاؿ يعقوب صلى اهلل عليو:50]سبأ: َوِإِف اْىَتَدْيُت فَِبَما يُوِحي ِإَليا رَبٍّي{

ٌر َجِميٌل َواللاُو اْلُمْستَػَعاُف َعَلى َما  َسواَلْت َلُكْم َأنْػُفُسُكْم َأْمًرا َفَصبػْ
]يوسف[، أو ال ترى أف اهلل عز وجل قد نفى عن األنبياء صلوات اهلل  ({06َتِصُفوَف)

 عليهم ما ألزمتو، وأف ليس واحد منهم أضاؼ ذنبو إىل خالقو كما أضفت.

أنا ُب صفة قدرة اهلل وليس القوؿ كما قلت ولكنا نقوؿ: إف اهلل عز وأما قولك: إنا أخط
َنا  [، وقولو:112]األنعاـ: }َوَلْو َشاَء رَبَُّك َما فَػَعُلوُه{ وجل قد صدؽ ُب قولو: }َوَلْو ِشئػْ
َنا ُكلا نَػْفٍس ُىَداَىا{  [، وما أشبو ىذه اآليات ُب القرآف.13]السادة: َْلتَػيػْ

ا بو على إثبات قدرتو وأنو لو شاء ٟتاؿ بُت الكفار وبُت الكفر حىت فإف كاف ذلك إ٪تا دلن
ال يقدروف على فعلو باٞترب منو ٢تم والقهر ولو شاء اهلل ٢تدى الناس ٚتيعاً أي جرباً وقسراً، 

وال يرسل إليهم الرسل، وال ينزؿ عليهم الكتب، ولكن مل يكن ذلك من حكمتو وإ٪تا 
ال يفعلو حىت يروا أهنم إ٪تا فعلوا ما فعلوا من ا١تعاصي من أخربنا بقدرتو على ذلك، وأنو 

 غَت غلبة لو عز وجل وال ضعف كاف منو عنهم.

}َوَلِكْن َحقا اْلَقْوُؿ ِمنٍّي َْلَْمََلَفا َجَهناَم ِمَن اْلِجناِة َوالنااِس  فأما قولو:
يقرأوف ما بعدىا وىو قولو  ]السادة[، فإف اجملربة يتعلقوف هبذه اآلية ٍب ال ({01َأْجَمِعيَن)
}َفُذوُقوا ِبَما َنِسيُتْم لَِقاَء يَػْوِمُكْم َىَذا ِإناا َنِسيَناُكْم َوُذوُقوا َعَذاَب اْلُخْلِد ِبَما   عز وجل:

]السادة[، فصح أنو ٔتا كسبوا ال بفعل اهلل عز وجل، وال بإرادتو  ({02ُكْنُتْم تَػْعَمُلوَف)
 حكمها من أحكاـ اآلخرة وليست من أحكاـ الدنيا. ١تعصيتهم مع أف ىذه اآلية إ٪تا



َنا   أال ترى كيف قاؿ عز وجل وعٌت أف ا١تخاطبة ُب اآلخرة ال ُب الدنيا: َنا َْلتَػيػْ }َوَلْو ِشئػْ
ُكلا نَػْفٍس ُىَداَىا َوَلِكْن َحقا اْلَقْوُؿ ِمنٍّي َْلَْمََلَفا َجَهناَم ِمَن اْلِجناِة َوالنااِس 

]السادة[، يعٍت ٦تن عصى ُب الدنيا وخالف أمره، ٍب قاؿ بعد ىذا:  ({01َأْجَمِعيَن)
{، فصح أنو ُب اآلخرة تكوف ىذه ا١تخاطبة، َفُذوُقوا ِبَما َنِسيُتْم لَِقاَء يَػْوِمُكْم َىَذا}

والعدؿ ُب اآلية قائم بنفسو ال جرب فيو وال قسر وال فرج ١تلحد ٣ترب، واٟتمد هلل رب 
 العا١تُت.

أنو يلزمنا أنا نقوؿ إف اهلل عز وجل لو شاء مل يكن ربًا وإنو لو شاء لظهر وأما قولك: 
للناس وما قد ذىبت بو ُب ىذا ا١توضع من ا٠تطأ والتخليط فأىل العدؿ أعلم باهلل عز 
وجل وتوحيده الذي أنت بو جاىل فلن يقولوا مثل ما قلت، وإ٪تا ٬تب عليك لو 

قلنا، فأما ما ليس ىو من قولنا فلم تكرره وتكثر استعملت األدب واٟتكمة أف ٗتاطبنا ٔتا 
فيو الكبلـ، ولكن وجدت جهااًل ال ٯتيزوف عليك قولك وقلدوؾ أمر دينهم فأىلكتهم ؛ 

 فبل يبعد اهلل إال من ظلم.

وىيهات شرؼ اٟتق وعظم قدره وقدر أىلو من أف ٗتطفو أيدي الباطل أو يفتاتوا على 
ربؾ فًتؾ، واخرج ٦تا قلنا وافهم ما بو أجبنا، وادع أىلو ْتاة؛ فأربع على ضلعك، وقس ش

من استطعت من أىل اٞترب، فإنكم ال تقوموف ْتاة واحدة من ىذا الكتاب، وال تقدروف 
 ٢تا على دفع وال نقض ْتوؿ اهلل وقوتو.

وىذا قوؿ ُمدّؿ واثق بفلاو ألف دين اهلل عز وجل ال تقـو لو اٞتباؿ، وما كاف من اهلل عز 
غلب أبداً، وغَته دين الشيطاف، ودين الشيطاف إىل البوار والدمار والدبار وجل فلن يُ 

 وا٠تسراف فبل يقـو الباطل للحق أبداً.

وسألت عن أـ موسى صلى اهلل عليو، وعن فرعوف لعنو اهلل، وقد أعدَت ىذه ا١تسألة وقد 
وسى صلى مضى جوابنا لك ُب ىذا الكتاب ٔتا فيو الكفاية، وذكرت االستطاعة قي قتل م

اهلل عليو وقد أجبناؾ أيضاً ُب باب االستطاعة ٔتا فيو الكفاية وأوضح الربىاف وما ال يقدر 
 لو أحد من اجملربة وال غَتىم على نقض أبداً.



و٨تن نقوؿ لك ُب االستطاعة أيضاً: أخربنا ىل افًتض اهلل عز وجل على الناس عندما 
أف يقولوا: ال إلو إال اهلل، وأف يقروا أف ٤تمداً بعث إليهم ٤تمداً صلوات اهلل عليو وعلى آلو 

 رسوؿ اهلل ؟

 فإذا قلت: نعم.

قلنا لك: فأخربنا ىل افًتض اهلل عز وجل عليهم من ذلك ما يقدروف عليو وٯتكنهم أـ ما 
 ال يقدروف عليو وال ٯتكنهم.

نو افًتض فإف قلت: إف اهلل عز وجل افًتض عليهم أمراً ال يقدروف عليو وال ٯتكنهم لزمك أ
}أََلْم َنْجَعْل  عليهم ما مل ٬تعل ٢تم السبيل إليهم وال ا١تقدرة وأنو قد أبطل ُب قولو ُب كتابو:

]البلد[، أي عرفناه طريق  ({01( َوَىَديْػَناُه الناْجَدْيِن)7( َوِلَسانًا َوَشَفتَػْيِن)6َلُو َعيْػنَػْيِن)
( َفكُّ 04( َوَما َأْدرَاَؾ َما اْلَعَقَبُة)00َبَة)}َفََّل اقْػَتَحَم اْلَعقَ  ا٠تَت والشر واٟتق والباطل،

ـٌ ِفي يَػْوـٍ ِذي َمْسغََبٍة)01رَقَػَبٍة) ]البلد[، فأي داللة إىل السبيل  ( يَِتيًما{02( َأْو ِإْطَعا
 أعظم من ىذه الداللة.

}ِإًلا [، و286]البقرة: }ًَل ُيَكلٍُّف اللاُو نَػْفًسا ِإًلا ُوْسَعَها{ ويكفيك أيضاً قولو عز وجل:
 [.7]الطبلؽ: َما َءاتَاَىا{

وإف قلت: إف اهلل عز وجل افًتض عليهم أمراً يقدروف على اتباعو وفعلو وٯتكنهم بطلت 
دعواؾ ُب االستطاعة أهنا مع الفعل ولزمك أف االستطاعة قبل الفعل، ولوال ذلك ١تا افًتض 

ع استطاعتهم فيو مع فعلهم فيلـز أنو يكلف اهلل عليهم أمراً ال يقدروف عليو من قبل أف تق
الفروض قبل وجود االستطاعة، وىذا ما ال ٬توز ُب عدؿ وال حق وال حكمة وال عقل، 

 وىذه وحدىا تكفي من عقل.

}َولِلاِو َعَلى النااِس ِحجُّ  ٍب قاؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي: ٍب سلهم عن قوؿ اهلل عز وجل:
]آؿ  ({75ِإلَْيِو َسِبيًَّل َوَمْن َكَفَر فَِإفا اللاَو َغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِميَن) اْلبَػْيِت َمِن اْسَتطَاعَ 

عمراف[، فقل: أخربونا ما اٟتج عندكم أليس ىو الطواؼ بالبيت وا١توقف ُب عرفات 
 وا١تشعر وقضاء تلك ا١تناسك ٔتكة ومٌت؟



باه ذلك وىو صحيح ؛ فإف قالوا: بلى ؛ أخربوين عمن لو مائة ألف دينار وألف ٚتل وأش
يستطيع اٟتج وىو بالبصرة أو ٓتراساف أو ببلد من البلداف ناحية عن تلك ا١تواقف 

 وا١تشاىد؟

فإف قالوا: نعم ؛ فقل: أفليس يستطيع الطواؼ بالبيت ووقوفاً ُب تلك ا١تواقف وىو مقيم 
ببلده ومل  ُب بلده ال يأٌب مكة وال يقرهبا ؟ أفليس قد يستطيع الطواؼ بالبيت وىو مقيم

 يذىب فيكوف مقيماً ٓتراساف ؟

 الجواب8

زعمت أنو ال يكوف حج الرجل وال يستطيع أف  قاؿ أحمد بن يحيى صلوات اهلل عليو8
يطوؼ بالبيت وال يأٌب ٚتيع ا١تناسك وىو ُب بلده، وكذلك ال ٬توز ُب غَته من أىل 

عمت أف االستطاعة ال خراساف وال العراؽ وال مصر وال غَتىا من البلداف، تريد بذلك ز 
 تكوف إال مع الفعل.

 وذلك خطأ منك وجهل باالستطاعة كيف ىي.

 وقلت: ىل يستطيع من بالبصرة ومن بالكوفة وغَتىم أف ٭تاوا وىم ُب بلداهنم ؟

و٨تن نقوؿ: إف اهلل جل ثناؤه مل يفرض اٟتج على من بالبصرة وال على من بالكوفة وال 
 بلداهنم.غَتىم أف ٭تاوا وىم ُب 

ولكنا نسألك: ىل يستطيع من بالبصرة ومن بالكوفة ومن ٓتراساف أف يقـو الرجل منهم 
فَتمي باٟتاارة إىل رأس ٩تلو وإىل رأس جداره ويطوؼ ببيتو أشواطاً و٭تلق رأسو ويشرب ُب 

بئره اليت ُب داره ويفعل ما أراد من ٣تيء أو ذىاب أو تكبَت أو هتليل أو قوؿ أو عمل أو 
 ة ؟ذبيح

فإف قلت: ال يقدر على ذلك أحد من أىل ىذه البلداف اليت ٝتيت ؛ أكذبك ٚتيع الناس 
 وخرجت من حد من يكلم وباف جهلك.

 وإف قلت: نعم ىم يقدروف على ما ذكرًب ىم وغَتىم من أىل البلداف.



قلنا لك: فتلك ىي االستطاعة اليت ىي مركبة ُب اآلدمي هبا يعمل ٚتيع ا١تناسك إذا صار 
 ىل مكة.إ

فإف قلت: إف االستطاعة منو ال تكوف إال مع فعلو ؛ لزمك لنا أنك قد أقررت أف 
االستطاعة قد كانت موجودة فيو ُب بلده وإ٪تا عليو ا١تسَت وا١تسافرة حىت يؤدي ا١تناسك 

وفروض اٟتج باالستطاعة اليت أقررت أهنا موجودة فيو قبل أف ٮترج من بلده، وقد قطعناؾ 
ٔتا قد شرحناه ُب صدر كتابنا ىذا ٔتا كاف فيو الكفاية، غَت أنا ال ٧تد بداً   ُب االستطاعة

 كلما أعدت مسألة أف نعيد اٞتواب فيها.

 وأما قولك لنا: ىل يستطيع العباد الكفر واإلٯتاف ٚتيعاً ؟

فاوابنا: أف ىذا قوؿ ٤تاؿ ألنو ال ٬توز أف يكوف القائم قاعداً وال القاعد قائماً ُب حالة 
دة، ولكنا نقوؿ: إف العباد يستطيعوف أف ال يؤمنوا، ويستطيعوف أف ال يكفروا، وإف واح

دخلوا ُب اإلٯتاف وقبلوه ودانوا بو استطاعوا بعد ذلك ا٠تروج منو إف أرادوا ألنك تعلم كيف 
 حكم اإلسبلـ ُب ا١ترتد، وىذا أكرب دليل على أف ا١تؤمن يقدر أف يرتد.

رؾ واعتقدوه استطاعوا تركو وا٠تروج منو إىل اإلٯتاف، وىذا وكذلك إذا دخل العباد ُب الش
 مشاىد معروؼ ال ينكره أحد أف ا١تؤمن إذا شاء كفر وأف الكافر إذا شاء آمن.

وليس كذلك قولك إف من علم اهلل عز وجل منو الكفر ال يستطيع اإلٯتاف، ىذا القوؿ 
انك، وليس ىو دين اهلل عز الذي قلت ال ٬توز ألنو نفس اٞترب الذي ىو دينك ودين إخو 

 وجل.

}َوَلْو أَنػاُهْم ِإْذ ظََلُموا َأنْػُفَسُهْم َجاُءوَؾ  والشاىد على بطبلف دعواؾ: قوؿ اهلل عز وجل:
]النساء[، وقولو  ({42فَاْستَػْغَفُروا اللاَو َواْستَػْغَفَر َلُهُم الراُسوُؿ َلَوَجُدوا اللاَو تَػواابًا رَِحيًما)

َقنا َولََنُكوَننا ِمَن } ُب ا١تنافقُت: ُهْم َمْن َعاَىَد اللاَو لَِئْن َءاتَانَا ِمْن َفْضِلِو لََنصادا َوِمنػْ
( فََأْعَقبَػُهْم 54( فَػَلماا َءاتَاُىْم ِمْن َفْضِلِو َبِخُلوا ِبِو َوتَػَولاْوا َوُىْم ُمْعِرُضوَف)53الصااِلِحيَن)

ْلَقْونَُو ِبَما َأْخَلُفوا اللاَو َما َوَعُدوُه َوِبَما َكانُوا نَِفاقًا ِفي قُػُلوِبِهْم ِإَلى يَػْوـِ يػَ 
 ]التوبة[. ({55َيْكِذبُوَف)



أفًتاؾ و٭تك ما تدبرت ىذه اآليات قط وال أفكرت فيها، و]ال استمعت[ إىل برىاف عدؿ 
اهلل جل ثناؤه وبراءتو من ذنوب الظا١تُت وكأنك ما رأيت وال ٝتعت بكافر أسلم وال ٔتؤمن 

}يَاأَيػَُّها  تد عن اإلسبلـ، ومل تسمع ْتكم ا١ترتد وال بذكره ُب القرآف وال قولو عز وجل:ار 
ٍة َعَلى الاِذيَن َءاَمُنوا َمْن يَػْرَتدا ِمْنُكْم َعْن ِديِنِو َفَسْوَؼ يَْأِتي اللاُو ِبَقْوـٍ ُيِحبػُُّهْم َوُيِحبُّونَُو َأِذلا 

اِفرِيَن ُيَجاِىُدوَف ِفي َسِبيِل اللاِو َوًَل َيَخاُفوَف َلْوَمَة اْلُمْؤِمِنيَن َأِعزاٍة َعَلى اْلكَ 
[، فذكر عز وجل أهنم يرتدوف باختيارىم ويؤمنوف باختيارىم ال جرباً 54]ا١تائدة: ًَلِئٍم{

 وال قسراً.

ومن اٟتاة ُب قولكم إف اهلل عز وجل خلق بعض الناس كافراً وبعضهم مؤمناً، وىذا أعظم 
  جل ثناؤه وأوضحو رداً لكتابو.الفرية على اهلل

}ِإناَما الناِسيُء زِيَاَدٌة ِفي  فنقوؿ لك عند ذلك: أخربنا عن قوؿ اهلل عز وجل:
[، ما يريد هبذا القوؿ ؟ وما ىذه الزيادة اليت ذكر أهنا مزيودة ُب الكفر 37]التوبة: اْلُكْفِر{

 زادوىا ىم ُب الكفر ؟ ؟ ىل تلك الزيادة منو زادىا ُب الكفر ؟ أـ ىي من الكفار

 فإف قلت: إف اهلل عز وجل زادىا ُب الكفر ؟

قلنا لك: فأخربنا عن خلقو ٢تذه الزيادة اليت زادىا ُب الكفر زعمت بعدما خلق اهلل الكفر 
عز اهلل عما قلت، كيف ىي وما صورهتا ؟ وأين ا١تقدار الذي باف لك منها ُب الزيادة ُب 

 ال ؟ نفس الكفر ؟ وىل ىي موجودة أـ

فإف قلت: إهنا موجودة ٤تدودة من قبل زيادهتا ُب الكفر لزمك أف تُعرفنا هبا حىت نعرفها  
 كما عرفتها بعينها وحدودىا.

وإف قلت: إهنا ما زاد الكفار ُب الشهور وما أحدثوا ؛ لزمك أهنا فعل الكفار ال فعل اهلل 
جسم ٭تس وأهنم ىم عز وجل إذ مل تأت على تلك الزيادة ببينة وال حاة تعرؼ وال 

 زادوىا ُب كفرىم أي أحدثوا إىل الكفر كفراً وذلك ىو اٟتق.

وإف قلت: إف فعلها اهلل عز وجل وخلقو ؛ لزمك أف ليس هلل جل ثناؤه بُت السماوات 
 واألرض إال فعل يدرؾ و٭تس ويعرؼ بعينو وحدوده ويبُت بنفسو عن فعل بٍت آدـ.



}لَْيَس َكِمْثِلِو  يعرؼ ؛ لزمك أنو بصفة الواحد الذيوإف قلت: إنو ال يدرؾ وال ٭تس وال 
[، وال تقع عليو اٟتواس ؛ ألف اهلل عز وجل أخرب نبيو صلى اهلل عليو 11]الشورى: َشْيٌء{

عما أحدثت بنو كنانة بن مدركة ُب الشهور حىت كانوا يروف اٟتج عاماً ُب ذي اٟتاة 
، فقاؿ اهلل عز وجل ٮترب نبيو صلى اهلل عليو إف ذلك فعلهم ال فعلو،  وعاماً ُب احملـر

ـَ  فقاؿ: ـَ اللاُو فَػُيِحلُّوا َما َحرا َة َما َحرا }ُيِحلُّونَُو َعاًما َوُيَحرٍُّمونَُو َعاًما لِيُػَواِطُئوا ِعدا
[، فلو كاف ىذا فعلو ما عنَّفهم عليو وال عاَّب نبيو صلى اهلل عليو عنهم 37]التوبة: اللاُو{

}َوَمْن  الفعل إليهم، فيلزمو أنو قد دخل فيما عاب لقولو عز وجل:وال أضاؼ ذلك 
َيْكِسْب َخِطيَئًة َأْو ِإْثًما ثُما يَػْرـِ ِبِو بَرِيًئا فَػَقِد اْحَتَمَل بُػْهَتانًا َوِإْثًما 

 ]النساء[. ({004ُمِبيًنا)

؛ ألف  فصح وثبت أف النسيء الزائد ُب الكفر ىو فعلهم الذي زادوه من الكفر ُب الكفر
الكافر ٯتكنو الزيادة ُب ظلمو وفاوره وكفره كما ٯتكن ا١تؤمن الزيادة ُب إٯتانو ١تا يكسب 
 من ا٠تَتات وا١تسارعة ُب طلب الدرجات، وذلك كلو فعل العباد ال فعل اهلل عز وجل.

وقد وجدنا العرب قد أقرت بذلك الذي زادت من النسيء وتشرفت بو وفخرت بفعلو على 
 رب ُب اٞتاىلية.غَتىا من الع

وأنتم أيها اجملربة تعذروهنم وتُلزموف اهلل عز وجل فعلهم وىم يفتخروف بذلك ويضيفوف 
 فعلهم إىل أنفسهم ال إىل خالقهم، قاؿ شاعرىم:

  أليس النسيُّ ُسنَّتنا عليكم
 جعلنا اٟتجَّ ُب وقتُت ١تا

 
  

 بدعناُه و٨تن اْلُمبِدعونا  
 ملكنا الناس طراً خاضعينا

 
  

أفبل تراه كيف أضاؼ فعل النسيء إليهم أهنم ىم أبدعوه وسنوه للناس وأف اهلل عز وجل  
 مل يسنو ومل يُبدعو، وأنو جل ثناؤه بريء منو.



وقاؿ الكميت بن زيد األسدي رٛتو اهلل ُب اإلسبلـ يذكر النسيء ما كاف من فعل عمَت 
 بن ٭تِت الكناين:

 و٨تن الناِسئوف على َمَعدٍّ 
 
  

ـَ إىل اٟتليلِ شهورى    م اٟترا
 
  

أفبل تراه يذكر أهنم ىم الذين فعلوا النسيء، وأف اهلل عز وجل مل يفعلو وأنو تبارؾ وتعاىل  
قد أوضح ُب كتابو أنو بريء من ذلك النسيء وأهنم ىم الذي أبدعوه، ولذلك حرمو 

ق الذي ىو وأبطلو وعاب على فاعلو وذمو وأمر نبيو صلى اهلل عليو باٟتج ا١تستقيم واٟت
 خبلؼ النسيء.

وأنت تزعم أف اهلل عز وجل أراد كفر الكفار وخلقو وقضاه وقدره عز وجل عما قلت وعبل 
 علواً كبَتاً.

}إِناَما الناِسيُء زِيَاَدٌة ِفي اْلُكْفِر ُيَضلُّ ِبِو الاِذيَن َكَفُروا  أال تسمع إليو كيف يقوؿ عز وجل:
ـَ ُيِحلُّونَُو َعاًما َوُيَحرٍُّمو  ـَ اللاُو فَػُيِحلُّوا َما َحرا َة َما َحرا نَُو َعاًما لِيُػَواِطُئوا ِعدا

[، أفبل تسمعو عز وجل ٮترب ٔتضادهتم لو و٥تالفتهم إرادتو ؛ أىذا قوؿ 37]التوبة: اللاُو{
من فعل فعلهم أو قوؿ من قدره عليهم؟! سبحاف اهلل العظيم ما أعظم ما قلتم، وأبُت 

 يو عز اهلل عن ذلك وعبل علواً كبَتاً.جهلكم وفريتكم عل

}َما يَػْفَعُل اللاُو بَِعَذاِبُكْم ِإْف َشَكْرُتْم َوَءاَمْنُتْم وََكاَف اللاُو َشاِكًرا  ٍب قاؿ جل ثناؤه:
 ]النساء[، فهل رأيت حكيماً قط فعل فعبلً وىو ال يريد ذلك الفعل ؟ ({025َعِليًما)

بَِأفا الاِذيَن َكَفُروا اتػابَػُعوا اْلَباِطَل َوَأفا  }َذِلكَ  كأنك مل تسمعو عز وجل حيث يقوؿ:
 ]٤تمد[. ({1الاِذيَن َءاَمُنوا اتػابَػُعوا اْلَحقا ِمْن رَبٍِّهْم َكَذِلَك َيْضِرُب اللاُو لِلنااِس َأْمثَاَلُهْم)

اتبعا ما أراد وما  أفبل ترى أيها ا٢تالك ُب دينو ا١تفًتي على ربو أف الفريقُت ٚتيعاً ٫تا اللذاف
اختارا ألنفسهما، وحكى اهلل عز وجل ذلك عنهما، ومل يقل ُب نفسو جل ثناؤه إنو 



جعلهما على تينك ا١تنزلتُت، وال قدر عليهما تينك اٟتالتُت إال األمر والنهي، قدوس 
 قدوس رب ا١تبلئكة والروح.

فلما صار هبا ُب  و٨تن نسألك فنقوؿ: أخربنا عن رجل سرؽ من صندوؽ رجل مائة دينار
بعض الطريق سقط منها ٜتسوف ديناراً، فلما أصبح ظفر بو وأخذه فقاؿ الرجل لو: أين 
الدنانَت ؟ قاؿ: ضاعت مٍت ومل يبق معي إال ىذه ا٠تمسوف الباقية ؛ فااء بو الرجل إىل 

 قاضيكم فاستعدى عليو وطالب با١تائة الدينار كلها، فقاؿ الرجل السارؽ: إف اهلل عز وجل
ىو الذي قضى علي بسرقة ىذه الدنانَت وىو الذي أذىب نصفها، وىو الذي ترؾ معي 

.  نصفها وليس علي لـو

فنقوؿ لك: ما قولك فيما يقوؿ قاضيكم ُب ىذا اٟتكم ؟ ىل يُلـز الرجل السارؽ ا١تائة  
 كلها ؟ أـ يقبل منو ا٠تمسُت ويسقط عنو غرامة ا٠تمسُت األخرى ؟

لزمك أف قاضيكم أعدؿ عندكم حكماً من اهلل عز وجل الذي ألـز فإف قلت: يقبل منو ؛ 
السارؽ ا١تائة الدينار كلها، ولزمك أف قاضيكم قد حكم ٓتبلؼ النيب صلى اهلل عليو، 

وٓتبلؼ أحكاـ قضاة أىل اإلسبلـ مع ما يلزمك ُب قطع يده وفريتك على ربك وإلزامك 
اده ٍب أمر بقطع يده، وىكذا أخربنا عز لو سرقة السارؽ، وأنو خلق فعلو وقضاه وقدره وأر 
ْنَساِف اْكُفْر  وجل عن عمل الشيطاف باإلنساف حيث يقوؿ: }َكَمَثِل الشاْيطَاِف ِإْذ قَاَؿ ِلْْلِ

 ]اٟتشر[. ({04فَػَلماا َكَفَر قَاَؿ ِإنٍّي بَِريٌء ِمْنَك ِإنٍّي َأَخاُؼ اللاَو َربا اْلَعاَلِميَن)

ور والظلم لعباده بصفة الشيطاف، وما يفعل ْتزبو الكافرين، فوصفتم اهلل عز وجل ُب اٞت
 سبحاف اهلل العظيم العلي عن قولكم.

وإف قلت: إف القاضي ال يسمع دعواه وال ينظر ُب حاتو وإنو يغرمو ا٠تمسُت اليت 
 ضاعت منو ومل يقبل قولو إف اهلل عز وجل ىو الذي قضى عليو سرقة ا١تائة الدينار.

وز أف يغرمو وحده ا١تائة الدينار وقد صح لو أنو قاؿ إف معو أحداً آخر قلنا لك: فكيف ٬ت
أعانو على أخذ الدنانَت وقدره على سرقتها ومل ٮْتُل فعلو من فعل الذي شايعو وقدره عليو 



وأرد منو ما صنع وىو الفاعل لفعلو وا١تقدر عليو وا٠تالق لتلك السرقة وا١تريد ٢تا ؛ فكيف 
 الدينار كلها وقد صح لو أف معو غَته ؟ يلزمو قاضيكم ا١تائة

والواجب عليو ُب العدؿ أف يغرمو نصفها ويغـر الذي صح عنده أنو غَت بريء من فعل 
ىذا السارؽ نصفها اآلخر ؛ ألف ىذا ىو العدؿ ؛ فاخًت أي ذلك شئت فأيهما ما قلت 

 بو سقطت دعواؾ، وبطلت حاتك، واٟتمد هلل رب العا١تُت.

}َوًَل  وجل ما يشهد للعدؿ وظهور حاتنا على حاتكم قولو عز وجل:وقد قاؿ اهلل عز 
نْػَيا َوَمْن ُيْكرِىهُّنا  ُتْكرُِىوا فَػتَػَياِتُكْم َعَلى اْلِبغَاِء ِإْف َأَرْدَف َتَحصًُّنا لَِتْبتَػُغوا َعَرضَ  اْلَحَياِة الدُّ

نور[، فلو كاف اهلل عز وجل ىو الذي ]ال({11فَِإفا اللاَو ِمْن بَػْعِد ِإْكَراِىِهنا َغُفوٌر رَِحيٌم)
أراد منهن الفاور وقضاه عليهن وخلقو من فعلهن ما هناىم عن إكراىهن على الفاور، 

وكيف ينهاىم عن إكراىهن على شيء قد أراده وقدره وخلقو سبحاف اهلل العلي العظيم ما 
 أشنع ىذا القوؿ وأفسد حاة من ادعاه.

{، فقد جاء ُب التأويل أف ذلك ٮترج بَػْعِد ِإْكَراِىِهنا َغُفوٌر رَِحيمٌ  فَِإفا اللاَو ِمنْ وأما قولو: }
 على وجهُت:

يعٍت ١تن كف  فَِإفا اللاَو ِمْن بَػْعِد ِإْكَراِىِهنا َغُفوٌر رَِحيمٌ  أما أحد٫تا: فأنو عز وجل يقوؿ:
 عن إكراىهن وتاب فإنو يغفر لو ما قد مضى من إكراىهن إذا صحت توبتو.

يعٍت هبن إذ ٛتلوىن من  فَِإفا اللاَو ِمْن بَػْعِد ِإْكَراِىِهنا َغُفوٌر رَِحيٌم، اآلخر: فقولو:والوجو 
 اإلكراه على الفاور على ما ال يُرِْدف، واألوؿ أحب الوجهُت إلينا، واٟتمد هلل رب العا١تُت.

نكم ٥تلوقوف ٍب قاؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي: ٍب سلهم ىل كلفكم اهلل تعاىل أف تعلموا أ
 وتعلموا أف اهلل خلقكم وهناكم أف تروا أنكم خالقوف أو تروا أف اهلل ٥تلوؽ ؟

 فإف قالوا: نعم ؛ فقل: فهل تقدروف على أف تروا أف اهلل ٥تلوؽ وأنكم خالقوف ؟

فإف قالوا: نعم ؛ فقل: أفليس تقدروف وتستطيعوف أف تروا أنكم خلقتم السماوات 
 ف وتستطيعوف أف تروا أف ربكم دابة من الدواب وأنو ٥تلوؽ ؟واألرضُت وما فيهن وتقدرو 



فإف قالوا: نعم ؛ فقد أعطوؾ أهنم يقدروف على ذلك، فما تريد بعد ذلك وأي فرية أعظم 
من ىذه الفرية، ومن أف يقوؿ عبد إين أقدر وأستطيع أف أرى أين خلقت كل شيء حىت 

دابة أو شارة وأين خلقتو  يكوف ذلك مبلغهم من العلم، وأرى أف خالقي عز وجل
 وصنعتو.

 الجواب8

جل اهلل وعز وتقدس عما قلت وإليو ـ نالفرية  قاؿ أحمد بن يحيى صلوات اهلل عليهما8
 أضفت، فقد فهمنا ما ذكرت وقلت ولسنا نقوؿ ما قلت من القوؿ الشنيع.

 فاٝتع جواب مسألتك ىذه، واصغ إليها فإنك قد أىلكت تباعك وأفسدت عليهم دينهم،
 فبل يبعد اهلل إال من ظلم.

و٨تن نقوؿ فيها: إف ا٠تلق كلها يقدروف ويستطيعوف أف يقولوا ُب اهلل عز وجل من القوؿ 
القبيح والصفة الفاحشة الشنيعة ما ذكرت ألف ذلك ٯتكنهم ويستطيعونو كما استطعتموه 

غَت ذلك من من إلزامكم لو شرؾ ا١تشركُت وكفر الكافرين وخلق زنا الزناة وسرؽ السارؽ و 
ٚتيع ا١تعاصي؛ فا٠تلق يقدروف على أف يقولوه قوالً بألسنتهم وأىوائهم إف أحبوا ذلك مل 

 ٭تل بينو وبينهم حائل ١تا كاف األمر من اهلل سبحانو ٗتيَتاً ال جرباً، فافهم ىذا القوؿ.

ُت وأما أف يقدروا ويستطيعوا أف يروا ُب أنفسهم باٟتقيقة أهنم خلقوا السماوات واألرض
وأهنم خلقوا األشياء اليت ذكرت وأف صانعهم دابة أو شارة زعمت فهذا ما ال ٬توز وال 
تقبلو العقوؿ ألف عقو٢تم ا١تركبة فيهم ال تد٢تم أبداً على أف يّدعوا فعل ما مل يفعلوا إذا 

تركوا ا١تكابرة ؛ ألنو صحيح ُب عقو٢تم وعند أنفسهم باٟتقيقة أهنم مل يفعلوا إال ما فعلوا، 
 فافهم ىذا الباب.

ولكنهم يقدروف أف يقولوا إهنم خلقوا السماوات واألرضُت قوالً بألسنتهم وىم يعلموف عند 
الصدؽ لعقو٢تم أهنم قد كذبوا وقالوا الباطل للحقيقة ا١تتقررة ُب أنفسهم أهنم يعازوف عن 

 ٚتيع ما ذكرت فليس أحد يرى ُب نفسو إذا صدقها أنو فعل أمراً مل يفعلو.



القوؿ باللساف فهو ٯتكنهم كما أمكنك أف قلت على اهلل عز وجل الفرية والكذب  فأما
 واحتاات على أىل العدؿ ٓتبلؼ ما ُب كتابو.

وأما خلق اإلفك فذلك جائز أف يفعلو أىل اإلفك وٮتلقوه، وخلقهم لو ىو فعلهم وذلك 
ولذلك مل  جائز ُب لغة العرب أف يسموا صنعهم خلقاً وكل صانع لشيء فهو خالق لو،

 ٬تز على اهلل عز وجل خلق غَته وال صنع غَته، وقاؿ الكميت بن زيد:

  أرادوا أف تُػَبدَِّؿ خالَِقاتٌ 
 
  

 أدٯتَُهُم يَِقْسَن ويفًتينا  
 
  

وا٠تالقات عند العرب النساء الدابغات لؤلدـ وىن الفاريات لؤلدـ أيضاً، وقاؿ زىَت بن  
 حارثة الغطفاين:أيب سلمى ٯتدح ىـر بن سناف بن أيب 

 وأراؾ تَػْفرِي ما َخَلْقَت وبعػ
 فهذا الشاىد من لغة العرب.

 ػُض القوـِ ٮَتُْلُق ٍُبَّ ال يَػْفرِي  
 
  

والذي قلت فأمر ال ٬توز أف يرى العباد أهنم خلقوا ما مل ٮتلقوا ألف ىذا أمر يستحيل وإذا 
١تا دخل ُب العقوؿ استحالت األشياء ُب عقوؿ ا٠تلق كما وصفت سقطت عنهم اٟتاة 

 من الفساد.

فأما أف يقولوا قوالً با١تكابرة والظلم واتباع ا٢توى وىم يعلموف عند أنفسهم غَته وذلك 
 الصحيح ُب عقو٢تم، فهذا ما ال ٬توز غَته ؛ فافهم ما قلنا فإف اٟتق ال يشوبو الباطل.

 عز وجل منهم ومن اٟتاة لنا عليك ُب أف العباد يستطيعوف ويقدروف أف ال يعلم اهلل
ُقْل يَاأَيػَُّها النااُس الكفر وال الشرؾ وال شيئاً من ٚتيع الظلم: قولو لنبيو صلى اهلل عليو: }

 [.158]األعراؼ: ِإنٍّي َرُسوُؿ اللاِو ِإلَْيُكْم َجِميًعا{

فنقوؿ لك: أخربنا عن ىذه اآلية أىي على اٟتقيقة من قوؿ اهلل عز وجل أنو أرسل رسولو 
 ٚتيعاً ؟ أـ ىي آية ٬توز تأويلها عندكم أهنا إىل بعض الناس دوف بعض ؟ إىل الناس



فإف قلت: نعم إنو ٬توز أف يكوف تأويلها أهنا إىل بعض الناس دوف بعض ؛ أكذبك ٚتيع 
}َوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإًلا َكافاًة  أىل القبلة من الفرؽ كلها، وأكذبك اهلل عز وجل بقولو:

 والكافة ُب لغة العرب ىي العامة للكل ال خصوص فيها.[، 28]سبأ: لِلنااِس{

ٍب نقوؿ لك: أخربنا ىل أراد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو من ا٠تلق كلها أف ٬تيبوا دعوتو 
ويدخلوا ُب اإلسبلـ حىت ال يتخلف منهم أحد ؟ أـ مل يُرْد ذلك ؟ وىل أمره اهلل عز وجل 

 بدعاء اٞتميع أـ مل يأمره إال بدعاء البعض ؟

فإف قلت: إف اهلل عز وجل أمره بدعاء البعض دوف البعض ؛ كاف ىذا ىو الكفر والرد 
 للقرآف صراحاً.

وإف قلت: عن اهلل جل ثناؤه قد أمره بدعاء الناس ٚتيعاً إىل اإلسبلـ على ما ٧تده 
منصوصاً ُب القرآف، وأراد ذلك منهم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ؛ لزمك أف اهلل عز وجل 

إسبلمهم كلهم وبطل قولك، وسقطت حاتك أنو زعمت أراد منهم الكفر لعلمو أراد 
أهنم ال يؤمنوف، ولو كاف كما قلت حقاً مل يقل ٢تم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو عن اهلل جل 

[، ومل يُِقم الرسوؿ صلى اهلل عليو 158]األعراؼ: }ِإنٍّي َرُسوُؿ اللاِو ِإلَْيُكْم َجِميًعا{ ثناؤه:
اٟتاة وقد علم أف منهم من ال يؤمن، وأف اهلل عز وجل قد علم أف منهم من على كلهم 

ال يؤمن ؛ فقد صح أف العلم ليس ىو الذي منعهم وال حاؿ بينهم وبُت الطاعة، وُب أقّل 
 من ىذا كفاية لقـو يعقلوف، واٟتمد هلل رب العا١تُت.

خلق الكفر والشرؾ والزنا  ومن اٟتاة عليكم أيها اجملربة ُب قولكم إف اهلل تبارؾ وتعاىل
واللواط وقتل األنبياء وأئمة ا٢تدى وقطع الطرؽ وٚتيع الفواحش والكذب: أف نقوؿ لكم: 

أخربونا كيف جوابكم للزنادقة واليهود والنصارى إذا سألوكم فقالوا لكم: ٨تن ٧تد ُب  
ُر اللا  كتابكم وٖتتاوف علينا أف ربكم قاؿ لنبيكم: [، ٮترب 3]فاطر: ِو{}َىْل ِمْن َخاِلٍق َغيػْ

أنو ال خالق معو ٮتلق ما خلق وأنو ىو الذي خلق وأنو ال خالق معو ٮتًتع األشياء ويقدر 
 على األشياء، أليس ىذا ىو اٟتق عندكم وُب كتابكم ؟

 فبل بد لكم من: نعم.



}َوَتْخُلُقوَف  فإذا قلتم ذلك، قالوا لكم: فأخربونا اآلف عن قولو يضيف إىل عباده:
 [، ىل ٧تد ىذا ُب كتابكم ؟17]العنكبوت: {ِإْفًكا

 فإف قلتم: نعم.

قالوا لكم: أفليس ىذا القوؿ قد دؿ على أف ٍَبّ خالقاً آخر غَته ٮتلق اإلفك، ىذا ٧تده ُب 
}َوَلْو َكاَف ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللاِو  قرآنكم الذي تّدعوف أنو من عند حكيم عادؿ حيث يقوؿ:

 ]النساء[، أىذا زعمتم ُب قرآنكم ؟ ({64اْخِتََّلفًا َكِثيًرا)َلَوَجُدوا ِفيِو 

 فبل بد لكم أف ٕتيبوىم بنعم.

فيقوؿ لك السائل عند ذلك: فأي اختبلؼ يكوف أعظم من ىذا االختبلؼ، وأي 
ُر  مناقضة تكوف أعظم من ىذه ا١تناقضة إذ قاؿ ربكم زعمتم: }َىْل ِمْن َخاِلٍق َغيػْ

[، فبل بد لكم 17]العنكبوت:}َوَتْخُلُقوَف ِإْفًكا{ ؿ يعنف قوماً:[، ٍب قا3]فاطر: اللاِو{
قد لزمتكم ا١تناقضة واالختبلؼ ألف ىذا بُت واضح ُب القرآف ال حيلة لكم ُب دفعو وال 

 رده.

فإف قلتم ٢تم: كلو خلق اهلل عز وجل وفعلو، ىو خلق اإلفك وغَته ٦تا خلق اهلل مثل 
ُر  غَت ذلك ؛ لزمكم أف قولو:السماوات واألرض والشمس والقمر و  }َىْل ِمْن َخاِلٍق َغيػْ

[، ويفلاكم خصماؤكم 17]العنكبوت:}َوَتْخُلُقوَف ِإْفًكا{ [، ينقض قولو:3]فاطر: اللاِو{
 من اليهود والنصارى والزنادقة وٚتيع من خالفكم.

فك ال بد لكم من أف ٗتلصوا منهم ْتاة ؛ فإف جسرًب على أف تقولوا: إف اهلل خلق اإل
 وغَته من ٚتيع الظلم لزمكم ُب ذلك خصلتاف فاضحتاف:

 أما واحدة: فياب عليكم أف القرآف ٮتتلف ويتناقض.

وا٠تصلة األخرى: فيلزمكم أنكم جعلتم خالقكم ُب عداد الكذابُت الذين يفعلوف اإلفك 
توحيد ويلزمونو غَتىم ٦تن مل يفعلو، فبل يزاؿ الكبلـ يكرر عليكم أبداً ويدخل عليكم ُب ال

وحكمة اٟتكيم وعدؿ العادؿ الفساد والوىن وا٠تلل الذي ال بعده من العبث أبداً ؛ حىت 
 ترجعوا عن قولكم، وإال باف كفركم.



فتقروا أف الذين خلقوا اإلفك ىم العباد الذين ال طاقة ٢تم ٓتلق شيء من ٚتيع األشياء إال 
م ال يقدروف على خلق شيء غَت اإلفك وا١تعاصي وما أتوه من العدواف الذي اختاروه وأهن

ا١تعاصي اليت ىي فعلهم، ولو أرادوا خلق خردلة ما قدروا عليها ألف ذلك ليس ُب قوهتم 
وخلق اإلفك وٚتيع ا١تعاصي ُب قوهتم وىم ُب ذلك ٥تَتوف ٗتيَتاً ؛ فأما أف يقدروا على 

 خلق شيء غَت ذلك فيخرجوه من العدـ إىل الوجود فبل سبيل ٢تم إليو.

}ِإفا الاِذيَن َتْدُعوَف ِمْن ُدوِف اللاِو َلْن َيْخُلُقوا ُذبَابًا َوَلِو  ليل على ذلك قولو عز وجل:والد
بَاُب َشْيئًا ُهُم الذُّ ًَل َيْستَػْنِقُذوُه ِمْنُو َضُعَف الطااِلُب  اْجَتَمُعوا َلُو َوِإْف َيْسلُبػْ

 ]اٟتج[.({52ِه ِإفا اللاَو َلَقِويٌّ َعزِيٌز)( َما َقَدُروا اللاَو َحقا َقْدرِ 51َواْلَمْطُلوُب)

وإف اهلل جل ثناؤه ىو ا٠تالق القوي القادر الذي ٮتًتع األشياء فيحدثها وٮترجها من العدـ 
إىل الوجود، فذلك االخًتاع واالبتداع ١تا مل يكن شيئاً موجوداً وىو ا٠تلق الذي خلقو اهلل 

 وال صانع لو معو. عز وجل ال خالق لو معو وال مشارؾ لو فيو

وأما اكتساب بٍت آدـ فذلك خلقهم الذي ىو حركاهتم ا١تتولدة من قواىم وقواىم ىي 
االستطاعة ا١تركبة فيهم اليت ال يسألوف عنها وال يعاقبوف عليها وال عيب عليهم فيها ألف 

ا يَػْفَعُل َوُىْم  ذلك فعلو جل ثناؤه الذي قاؿ فيو: }ًَل ُيْسَأُؿ َعما
 ]األنبياء[. ({41)ُيْسأَُلوفَ 

وإ٪تا عاب عليهم وعاقبهم ولزمتهم لو اٟتاة ُب اٟتركات اليت اكتسبوا هبا ا١تعاصي واختاروا 
 ذلك االكتساب باتباع ا٢توى واألثرة لعاجل الدنيا .

وليس ٧تد ٨تن وال أنتم ىاىنا خلقاً ٥تلوقاً ٤تاطاً بو خلقو العباد إال حركاهتم وليست تلك 
هلل جل ثناؤه وال فعبلً ولو كانت اٟتركات خلقو وفعلو لكاف بالصحة اٟتركات خلقاً 

 الصحيحة الشاًب لنفسو وا١تدعي لنفسو األوالد والصواحب واألنداد والشركاء واألضداد.

ولو كاف كما قلتم لكاف القاتل لرسلو، والسافك لدمائهم، والواضع السيوؼ ُب رؤوسهم 
لصاٟتُت وا١تؤمنُت، ولكاف الفاعل لكل ظلم وكفر والقاتل لؤلئمة الراشدين والشهداء وا

وجور ُب األرض ٦تا كرىو وهنى عنو وعابو وعنف فاعليو وأعد عليو النَتاف والعذاب األليم 



الذي ال انقطاع لو وجعل فيو من األحكاـ ُب الدنيا من القتل والصلب وقطع األيدي 
}فَػَتَباَرَؾ اللاُو َأْحَسُن  ؿ،واألرجل وسائر اٟتدود ما عظم فيو النكاؿ وجل عن كل مقا

]ا١تؤمنوف[، العدؿ الرؤوؼ الرحيم الربيء ٦تا قلتم وا١تتعايل عما إليو  ({02اْلَخالِِقيَن)
 أسندًب.

أفيكوف هبذا و٭تك يا عبداهلل بن يزيد البغداذي من النكاؿ ُب الدنيا واآلخرة صفة من فعل 
سو عادالً وحكيماً ورحيماً وأنو ال يظلم شيئاً بقـو وأراده منهم وخلقو من فعلهم وٝتى نف

وال ٬تور ؟ فهذه صفة خالقك عندؾ وىذا تقديره وحكمتو ؟! جل اهلل وتعاىل وتقدس عما 
 قلتم علواً كبَتاً.

[، فلذلك ألزمناه 16]الرعد: }اللاُو َخاِلُق ُكلٍّ َشْيٍء{ فإف قلتم: إنو قاؿ عز وجل ُب كتابو:
 خلق كل شيء ؟

الك ا١تغرور ُب دينو الذي مل يلق العلماء ومل يغًتؼ من عُت ا١تاء: إف قلنا لك أيها ا٢ت
القرآف عريب مبُت عظيم القدر واضح ا١تنازؿ زاىر السراج، وليس ىو بعامي وال غيب وال 

خاُب ا١تعاين عن العلماء وأىل اللغة العربية والبياف وورثة اٟتكمة من أىل بيت النبوة َعَلْيهم 
 السَّبلـ.

أف العرب تقوؿ: دخلنا السوؽ فوجدنا فيو كل شيء، وىم مل ٬تدوا فيو رسوؿ اهلل  أال ترى
صلى اهلل عليو وسلم، وىو من أعظم األشياء وكذلك مل ٬تدوا فيو من مات من ا١تؤمنُت 

وال من آبائهم وإخواهنم، وكذلك مل ٬تدوا فيو قطع السحاب وال ٧تـو السماء وىذه أشياء 
 للغة.مل ٬تدوىا فااز ذلك ُب ا

وتقوؿ العرب: دعانا فبلف إىل منزلو فأطعمنا من كل شيء ؛ وىو مل يطعمهم ٟتم خنزير 
وال ٟتم األسود وال ٟتم اإلنساف وال ٟتم اٟتيات ؛ فااز ذلك ُب اللغة أنو قد أطعمهم من  

كل شيء، وىذه أشياء مل يطعمهم إياىا، وإ٪تا تقوؿ العرب من ا٠تصوص ُب الكبلـ ما 
 ٕتعلو عاماً.



}َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍؿ  وإ٪تا نزؿ القرآف بلغاهتم ا١تعروفة، وشاىد ذلك قوؿ اهلل عز وجل:
 [.4]إبراىيم: ِإًلا بِِلَساِف قَػْوِمِو لُِيبَػيٍَّن َلُهْم{

}َوُأوتَِيْت ِمْن ُكلٍّ  والدليل على صدؽ قولنا: كتاب اهلل عز وجل حيث قاؿ ُب ملكة سبأ:
]النمل[، فنقوؿ لكم: ىل أوتيت مشساً وقمراً و٧توماً وٝتاًء  ({41ٌش َعِظيٌم)َشْيٍء َوَلَها َعرْ 

وأرضاً وجنًة وناراً ؟ وىل أوتيت فرجاً كفرج الرجل وٟتية كلحية الرجل ؟ وىل أوتيت ولداً 
من غَت فحل؟ فكل ىذه األشياء مل تؤهتا بإٚتاع ا٠تلق كلهم، وقد قاؿ اهلل عز وجل فيها: 

{، وىذه أشياء كثَتة مل تؤهتا، وكفى هبذا (41ْن ُكلٍّ َشْيٍء َوَلَها َعْرٌش َعِظيٌم)َوُأوتَِيْت مِ }
 بياناً وحاة قاطعة لدعواكم.

[، إ٪تا عٌت بو ٦تا خلق خاصة 16]الرعد: }اللاُو َخاِلُق ُكلٍّ َشْيٍء{ وكذلك قولو عز وجل:
خلقها العباد وىو الربيء مل يعن بذلك الشرؾ وال الكفر وال اإلفك وال سائر ا١تعاصي اليت 

 من ذلك عز وجل.

}َوُيَحذٍّرُُكُم اللاُو نَػْفَسُو َواللاُو رَُءوٌؼ  والدليل لنا على ذلك أيضاً: قولو عز وجل:
}ُكلُّ نَػْفٍس  ]آؿ عمراف[، فأخرب أف لو نفساً عز وجل ٍب قاؿ بعد ىذا: ({11بِاْلِعَباِد)

ل ىاىنا أف كل نفس ذائقة ا١توت ومل يستثن [، فأٚت185]آؿ عمراف: َذائَِقُة اْلَمْوِت{
نفساً بعينها ؛ فلو وجب ما قلتم ُب خلق األشياء لوجب ُب النفس ىاىنا مثلما ادعيتم 

 جل اهلل وتعاىل عما تقولوف علواً كبَتاً.

اؼ[، ]األحق ( ُتَدمٍُّر ُكلا َشْيٍء بَِأْمِر رَبػٍَّها{42}رِيٌح ِفيَها َعَذاٌب أَلِيٌم) وقولو عز وجل:
[، فدؿ بذلك إ٪تا خص الريح 25]األحقاؼ: }فََأْصَبُحوا ًَل يُػَرى ِإًلا َمَساِكنُػُهْم{ ٍب قاؿ:

{، يعٍت عز وجل ٦تا ُتَدمٍُّر ُكلا َشْيءٍ أهنا دمرت بعض األشياء ال كلها بعدما قاؿ: }
 أرسلت عليو خاصة ال عامة، أال ترى أهنا مل تدمر مساكنهم وأهنا مل تدمر السماء وال

األرض وال اٞتباؿ وال النيب ىوداً صلوات اهلل عليو وال من كاف معو من ا١تؤمنُت، وأف اآلية 
 خاصة دوف عامة.



{ أنو يعٍت عز وجل ٦تا َخاِلُق ُكلٍّ َشْيءٍ وإف اآلية توجب عليهم ُب قوؿ اهلل عز وجل: }
ُب خلقو  خلق ىو وصنع وابتدع ال ظلم الظا١تُت وال جور اٞتائرين، فاعل ذلك خصوصاً 

ا١تنفرد بو ال عموماً ١تا خلق غَته وعذب عليو فاعلو، فهذا أكرب دليل وأوضح حاة وأقطع 
 لكل مفًت.

َنا قَاُلوا َأْنطََقَنا اللاُو الاِذي َأْنَطَق ُكلا  وقولو عز وجل: }َوقَاُلوا ِلُجُلوِدِىْم ِلَم َشِهْدُتْم َعَليػْ
]فصلت[، فقالوا: أنطق كل شيء،  ({40َوِإلَْيِو تُػْرَجُعوَف) َشْيٍء َوُىَو َخَلَقُكْم َأواَؿ َمراةٍ 

أراد اهلل عز وجل هبذا خاصاً دوف عاـ ألنو مل ينطق اٞتباؿ وال األشاار وال البهائم وال  
 {.َخاِلُق ُكلٍّ َشْيءٍ كثَتاً ٦تا خلق، وإ٪تا ىذا خصوص دوف عمـو مثل قولو عز وجل: }

حركات بٍت آدـ واعتقاد قلوهبم ال شيء غَت ذلك،  فالكفر ليس ىو غَت ما ذكرنا لك من
وال ٭تده أبداً إال أنت وإخوانك اجملربة ألنك ٝتيت كفراً ٥تلوقاً ال حاة لك عليو وال برىاف 
وال حاة من كتاب اهلل جل ثناؤه إذ ال يدرؾ ببصر وال ٭تد بلمس وال ٭تاط لو بقطر حىت 

 .يُعرؼ وٯتيز خلق اهلل عز وجل من خلق بٍت آدـ

فقد جاءؾ ُب ىذا من البياف واٟتاة من كتاب اهلل عز وجل ما ُب أقل قليل منو أكفى 
 الكفاية، وجاءؾ ُب لغة العرب ما فيو البياف، قاؿ الشاعر ٯتدح رجبًل:

 فلو كاف للشُّْكِر َحدٌّ ٭ُتَدُّ 
 َلَصوَّْرتُُو لك حىتَّ تراهُ 

 
  

 إذا ما تأمََّلُو النَّاِظرُ   
 َشاِكرُ فتعلَم أين امرٌؤ 

 
  

فقد علمت العرب أف ليس للشكر حد يدرؾ وال صورة تناؿ حىت يعرؼ الشكر بتلك  
الصورة فبل حد لو يوقف عليو غَت حركات بٍت آدـ من شكر اللساف وا١تكافأة بالفعل 

الذي ىو حركة أيضاً وال يعرؼ للشكر معٌت آخر غَت ذلك إال اعتقاد القلب، وكذلك 
 األفعاؿ.الكفر مثلو سواء وٚتيع 



ولو كاف الشكر الذي عٌت الشاعر أنو يريد أف يشكر بو ملكاً من ملوؾ الظا١تُت ا١تعاندين 
هلل عز وجل ىو ٥تلوؽ لكاف اهلل عز وجل ىو الشاكر للملوؾ ا١تشركُت والكافرين 

ر عدوه ]البقرة[، والعدو ال يشك({76}فَِإفا اللاَو َعُدوٌّ لِْلَكاِفرِيَن) وا١تعاندين لو بعد قولو:
ُب سبب من ٚتيع األسباب، وال يشكره على لساف غَته وال يصح ىذا ُب ا١تعقوؿ أبداً 

وكفى هبذا حاة إال أف تقوؿ أنت يا عبداهلل بن يزيد البغداذي وإخوانك اجملربة أف ٚتيع ما 
ٝتينا من الشرؾ والكفر والفواحش والقتل والزنا وا٠تٌت واللواط والكذب واإلفك وٚتيع 

الظلم ىو شيء ٥تلوؽ موجود إال أنو ال تراه العيوف وال تدركو اٟتواس وال تنالو اٞتور و 
 اٞتوارح وال تلمسو األيدي وال ٖتيط بو األقطار.

فنقوؿ لك عند ذلك: فإنو يلزمك ُب ىذا القوؿ فساداف عظيماف وكفراف اثناف ُب كليهما 
 بطبلف دعواؾ، وبياف كذبك، ونقض فريتك وفضيحتك:

فيلزمك أنك قد أثبت شيئاً ال تدركو األبصار وال تلمسو األيدي وال تقع عليو  أما أحد٫تا:
ا٠تواطر وال األماكن وال يُدرى ما كنهو فيبطل عليك قولك بالتوحيد ألنك قد ادعيت 

موجوداً ثانياً فيو صفة معبودؾ الذي وّحدتو فزعمت أف ىذا اآلخر نظَت لو ونّد ال تدركو 
ر وال ٖتويو األماكن فتفسد عليك دعواؾ ُب التوحيد وتكفر هبذا اٟتواس وال تنالو ا٠تواط

}لَْيَس   القوؿ الذي وصفت بو أفعاؿ العباد، ويلزمك أنك قد وحدت شيئاً آخر غَت الذي
[، وكفى هبذا جهبلً وعمى وفضيحًة على من زعم أنو يقوؿ 11]الشورى:َكِمْثِلِو َشْيٌء{

 بالتوحيد.

ل بتوحيد اهلل عز وجل وال ينفع ذلك دوف القوؿ بالعدؿ ألنو وقد أعلمناؾ أنو ال قواـ لقائ
من زعم أف اهلل عز وجل فعل شيئاً ٦تا كره أو خلق شيئاً ٦تا عنو هنى أو دخل فيما عاب 
أو عاقب على فعل نفسو أو غضب من إرادتو أو عنف أحداً على خلقو كاف ىذا غاية 

 التشبيو وأنو مل يفًتؽ بينو وبُت خلقو.

و باٞتائرين واٞتاىلُت والعابثُت واٞتورة ا١تتعنتُت وا١تفسدين مل ينفعو ما ادعى من ومن شّبه
التوحيد ومل يستحق اسم موحد ١تا قد قرفو بو عز وجل من اٞترب والتاوير والتشبيو بالظا١تُت 



والتسوية بينو وبُت الشيطاف الرجيم ُب إغوائو للخلق وإرادة ا١تعاصي منهم وٛتلهم على ما 
ويورثهم ا٠تلود ُب النار أبد األبيد سبحاف اهلل العظيم رب العرش الكرًن العادؿ  يهلكهم

 الرحيم عما قلتم وبو دنتم وفيو ناظرًب وبو إلينا كتبتم وعنو سألتم وفيو لعنتم.

فهذا جوابنا لكم ُب نقض ٚتيع ما قصدًب بو من الفرية على رب العا١تُت فصرًب لو 
تو عنداء، و١تن خالفو أولياء، فاٟتمد هلل الذي حاب خصماء، وٟتزبو أعداء، وعن طاع

اٟتق بشواىد العدؿ، وأوضح القرآف وشاُب البياف عن كيد الكائدين ومعاندة ا١تعاندين 
 وإٟتاد ا١تلحدين.

وأما ما ذكرت من يوسف النيب صلى اهلل عليو ؛ فإف يوسف مل يعص اهلل عز وجل ومل يهم 
كاف ىم لو ٔتعصية مل يقل فيو من ٚتيل الثناء وا١تدح   لو ٔتعصية على ما ذىبتم إليو، ولو

}َكَذِلَك  والشكر ما ال يزاؿ يقرأ أبداً حىت تزوؿ الدنيا وتزلف اآلخرة عن قولو عز وجل:
]يوسف[، وليس يكوف  ({42لَِنْصِرَؼ َعْنُو السُّوَء َواْلَفْحَشاَء ِإناُو ِمْن ِعَباِدنَا اْلُمْخَلِصيَن)

فاحشة والصرؼ من اهلل تبارؾ وتعاىل لو أنو برَّأه من الظلم وٛتده  ا١تخلص من ىم بفعل
 على ما اختار ومل ٬تربه على ترؾ ا١ترأة جرباً ؛ فبل ٬تب لو ٛتد وال أجر.

وليس اهلل جل ثناؤه يفعل فعل العباد من الطاعة وال من ا١تعصية وال ٬توز ذلك وال يكوف 
 اد اٟتكمة ووجوب القهر واٟتتم.أبداً، وال كاف فيما مضى ١تا ُب ذلك من فس

}َخاَؼ َعَذاَب وقد احتاانا عليك ُب ذلك ٔتا جزء منو يكفي من عقل وأنصف، و
( َوَما نُػَؤخٍُّرُه ِإًلا ِْلََجٍل 011اْْلِخَرِة َذِلَك يَػْوـٌ َمْجُموٌع َلُو النااُس َوَذِلَك يَػْوـٌ َمْشُهوٌد)

ُهْم َشِقيٌّ َوَسِعيٌد) ( يَػْوـَ يَْأِت ًَل َتَكلامُ 012َمْعُدوٍد) ( فََأماا 013نَػْفٌس ِإًلا بِِإْذنِِو َفِمنػْ
( َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت الساَمَواُت 014الاِذيَن َشُقوا َفِفي النااِر َلُهْم ِفيَها زَِفيٌر َوَشِهيٌق)

( َوَأماا الاِذيَن ُسِعُدوا فَِفي اْلَجناِة 015َواْْلَْرُض ِإًلا َما َشاَء رَبَُّك ِإفا رَباَك فَػعااٌؿ ِلَما يُرِيُد)
َر  َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت الساَمَواُت َواْْلَْرُض ِإًلا َما َشاَء رَبَُّك َعطَاًء َغيػْ

 ]ىود[. ({016َمْجُذوٍذ)



فسعد من سعد باكتسابو، وشقي من شقي باكتسابو ال حتماً وال جرباً، وقد قالت 
النظر فيما ال يدرؾ علمو من دين اهلل عز وجل إال من جهة ا٠ترب جهل اٟتكماء استعماؿ 

ونأي عن الصواب وكذلك استعماؿ ا٠ترب فيما ال يدرؾ علمو من دين اهلل إال من جهة 
 النظر جهل وتناٍء عن الصواب.

فليتق اهلل من نظر ُب كتابنا ىذا وْلُيعمل الفكر فيو، فإف اإلقداـ على النار ا٠تطر العظيم، 
 ]اٞتاثية[. ({07}َواللاُو َوِليُّ اْلُمتاِقيَن) وما بعد اٟتق إال الضبلؿ

ٍب قاؿ عبداهلل بن يزيد البغداذي: ٍب سلهم عمن ذكر اهلل عز وجل ُب الكتاب أهنم ال 
 يعلموف وال يعقلوف وال يبصروف أحق ذلك من اهلل ؟

لم األنبياء واهلل يصفهم بغَت فإف قالوا: نعم ؛ فقل: فكيف وأنتم تزعموف أهنم يعلموف ما يع
 ذلك.

وأهنم إف قالوا: إهنم ال يدركونو إال بالعقل حىت يفكروا ؛ فقل: أفليس توسعوف ٢تم حىت 
يفكروا وإىل أي وقت يفكروف وكم ىو أساعة أـ ساعتُت ؟ فإهنم لن يفيدوا لك ىذا أيضاً 

وسعوا ٢تم يومُت، وليس  ألهنم إف وّسعوا ٢تم ساعة وسعوا ٢تم ساعتُت وإف وسعوا ٢تم يوماً 
 ٢تذا وقت عندىم وسيفروف من ىذا الكبلـ.

واعلم أنك لن تسأ٢تم عن شيء أشد عليهم من ىذا وأشباىو ألهنم يقولوف ال يكلف اهلل 
 الناس إال ما يستطيعوف.

 الجواب8

إف اهلل تبارؾ وتعاىل أعطى  قاؿ أحمد بن يحيى صلوات اهلل عليو وعلى آبائو الطاىرين8
االستطاعة اليت ركبها فيهم من اٟتواس ا٠تمس والعقوؿ اليت هبا يعرفوف ا٠تَت من الشر خلقو 

واٟتق من الباطل والصواب من ا٠تطأ، ٍب أرسل إليهم الرسل، وأنزؿ عليهم الكتب، 
وافًتض عليهم الطاعة وندهبم إىل اٞتنة وحذرىم النار وأوجب ٢تم النااة ٗتيَتاً ال قسراً وال 

كمو ُب األولُت واآلخرين أنو أمر ٗتيَتاً وهنى ٖتذيراً، فلم يطع كرىاً ومل جرباً، وكذلك ح
 يعص مغلوباً، ومل يقسر القلوب على طاعتو قسراً، ومل ٭تملها على طاعتو جرباً.



الواجب عليهم أف يُنصتوا للرسل وما جاءت بو فينظروا بعقو٢تم ُب قو٢تم فيأخذوا اٟتسن 
( الاِذيَن َيْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ فَػَيتاِبُعوَف 05}فَػَبشٍّْر ِعَباِد) وجل:ويًتكوا القبيح، وذلك قولو عز 

 ]الزمر[. ({06َأْحَسَنُو ُأولَِئَك الاِذيَن َىَداُىُم اللاُو َوُأولَِئَك ُىْم ُأوُلو اْْلَْلَباِب)

فلم ٬تز ُب حكمة اٟتكيم أف ٭تمد أحداً من ا٠تلق على فعلو وخلقو ىو، وإ٪تا ٛتدىم 
ثٌت عليهم بفعلهم ووجبت ٢تم ا٢تداية منو أف ٝتاىم مهتدين أي حكم ٢تم با٢تدى وأ

كَره ؟!
ُ
 وٝتاىم بو ال أنو جربىم عليو جرباً ؛ فأي أجر جملبور وأي ٛتد ١ت

ًة يَػْهُدوَف بَِأْمرِنَا{ كما قاؿ سبحانو: ُهْم أَِئما [، 24]السادة: }َوَجَعْلَنا ِمنػْ
[، كل ذلك جعل حكم 41]القصص: ًة يَْدُعوَف ِإَلى النااِر{}َوَجَعْلَناُىْم أَِئما  وقاؿ:

وتسمية ال جعل قهر وجرب، ولو كاف كذلك مل يكن لؤلئمة الذين يهدوف بأمره ثواب وال 
ٛتد ألنو أكرىهم وال يكوف على األئمة الذين يدعوف إىل النار عقاب وال ذـ ألنو أكرىهم 

}ِإفا اللاَو ًَل َيْظِلُم النااَس َشْيًئا َوَلِكنا النااَس  :أيضاً وجعلهم دعاة إىل النار، وقد قاؿ اهلل
 ]يونس[. ({22َأنْػُفَسُهْم َيْظِلُموَف)

}َأَوَلْم يَػتَػَفكاُروا ِفي َأنْػُفِسِهْم َما َخَلَق  وأما قولك ُب التفكر فلعمري لقد قاؿ اهلل عز وجل:
: ِإًلا بِاْلَحقٍّ{ اللاُو الساَمَواِت َواْْلَْرَض َوَما بَػيْػنَػُهَما [، وا٢تداية من اهلل عز وجل ال 8]الرـو

تكوف وال ٕتب لكافر ُمْعرض عنو يعبد غَته ويأكل رزقو و٬تعل لو الصواحب واألوالد 
والشركاء واألضداد فياربه على الطاعة وٯُتيل قلبو إىل ا٢تدى من قبل أف يكوف ىو الراغب 

قبل إىل الطاعة ألف مثل ذ
ُ
لك مثل رجل وقع ُب بئر فأشرؼ عليو الناس فقالوا ُب ا٢تدى وا١ت

 لو: اخرج، فقاؿ ٢تم: لست أخرج حىت تدلوا إيل حببلً أخرج بو وإال فلست أخرج أبداً.

وكذلك الكافر عندكم وُب قولكم ال ٮترج من الكفر أبداً حىت ٬تربه اهلل على ا٢تدى وٯتده 
ضبللة واإلعراض عن خالقو وىو غَت بالقسر واإلكراه لقلبو وىو ُب غاية الكفر وغاية ال

مستوجب من اهلل عز وجل للرشد وال مستحق للهدى وال ا١تعونة وال الرٛتة، وقد قاؿ اهلل 
]األعراؼ[، ومل يقل: إهنا قريب  ({34}ِإفا رَْحَمَة اللاِو َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِنيَن) عز وجل:

ْيٍء َفَسَأْكُتبُػَها لِلاِذيَن }َورَْحَمِتي َوِسَعْت ُكلا شَ  من ا١تشركُت، وقاؿ:



}َوَأماا َمْن َخاَؼ  [، ومل يقل فسأكتبها للذين يشركوف، وقاؿ:156]األعراؼ: يَػتػاُقوَف{
ـَ رَبٍِّو َونَػَهى النػاْفَس َعِن اْلَهَوى)  ]النازعات[. ({20( فَِإفا اْلَجناَة ِىَي اْلَمْأَوى)21َمَقا

 يقدر أف ٮترج من الكفر حىت يكوف اهلل جل ثناؤه ىو فإف قلتم أيها اجملربة: إف الكافر ال
ا١تخرج لو من الكفر باٞترب والقسر و٬تعل ُب قلبو ا٢تدى جرباً وإكراىاً لـز ُب ا١تعقوؿ أنو ال 

ٛتد ١تكَره ٣تبور وال لـو على عاص مدحور، ومل يكن إلرساؿ الرسل معٌت وال إلنزاؿ 
ّض وزجر فبل معٌت لذلك ولكاف من حاج الكتب بأمر وهني وٖتذير وٗتويف وترغيب وح

األمم على رسلها أف تقوؿ ٢تا وىي حاة قاطعة تفلج هبا الرسل: أيها الرسل إف أمرنا ليس 
ُب أيدينا منو شيء قليل وال كثَت، وال نقدر من أنفسنا على طاعة وال معصية، وال ٪تلك 

نا و٬تعل لنا طريقاً حىت ألنفسنا ىدى وال غياً فاذىبوا إىل ربكم فاسألوه أف ٮتلي سبيل
 نسلم ونتبعكم.

]االنشقاؽ[، معٌت وقد علم أنو قد حاؿ  ({41}َفَما َلُهْم ًَل يُػْؤِمُنوَف) فإف ليس لقولو:
َأَفََّل يَػُتوبُوَف ِإَلى اللاِو بيننا وبُت اإلٯتاف، وكذلك فبل معٌت لقولو: }

}َوَسارُِعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن رَبٍُّكْم  [، وكذلك ال معٌت لقولو:74]ا١تائدة: َوَيْستَػْغِفُرونَُو{
}َواتػاُقوا  [، وكذلك ال معٌت لقولو:133]آؿ عمراف: َوَجناٍة َعْرُضَها الساَمَواُت َواْْلَْرُض{

}اْذَىَبا ِإَلى  ]آؿ عمراف[، وكذلك ال معٌت لقولو: ({010النااَر الاِتي ُأِعداْت لِْلَكاِفرِيَن)
]طو[، وكذلك  ({22( فَػُقوًَل َلُو قَػْوًًل لَيػًٍّنا َلَعلاُو يَػَتذَكاُر َأْو َيْخَشى)21َطَغى)ِفْرَعْوَف ِإناُو 

بُوُىَما فَػَعزاْزنَا بِثَاِلٍث{ ال معٌت لقولو: [، فكاف 14]يس: }ِإْذ َأْرَسْلَنا ِإلَْيِهُم اثْػنَػْيِن َفَكذا
 ىذا القوؿ من حاة الكفار على الرسل.

د إلرسالكم معًٌت وقد حاؿ ربنا بيننا وبُت الطريق ومل يوجد لنا ُفسحة ٍب قالوا ٢تم: فبل ٧ت
إىل السبيل، ومل يُرِد منا أف نؤمن ألنا إف آمنا كما قاؿ كبَتنا عبداهلل بن يزيد البغداذي كاف 

ذلك اإلٯتاف إبطاالً لعلمو، وقد ذكر أنو قد أرسلك إلينا يا ٤تمد كافة كلنا بعدما أراد أف 
ؤمناً وبعضنا كافراً على ما قاؿ شيخنا عبداهلل بن يزيد البغداذي وإخوانو يكوف بعضنا م



اجملربة ؛ فكيف تدعوننا أيها الرسل إىل اإلٯتاف وتسفكوف دماءنا وتغنموف أموالنا وذرارينا 
 وليس نقدر على اإلٯتاف ْتيلة ألف اهلل أراد منا أف نكوف كفاراً ولو آمنا لبطل علمو.

يا معشر الرسل واألئمة من أوالدكم وىو الذي قضى علينا قتلكم  و٨تن بعد ىذا نقتلكم
وخلق فعلنا بكم وقّدره علينا وأراده منا، ٍب أنزؿ ُب كتباه يعَتنا ويعنفنا ويعيب علينا قتلنا 

}يَػُقصُّ  [، بعدما قاؿ:61]البقرة:}َويَػْقتُػُلوَف الناِبيٍّيَن ِبَغْيِر اْلَحقٍّ{ لرسلو ويقولو ُب كتابو:
ُر اْلَفاِصِليَن)اْلحَ  ]األنعاـ[، فلم عاب علينا قضاء ما خلق وكل شيء  ({35قا َوُىَو َخيػْ

ُب األرض زعمت اجملربة بقضائو وقدره وفعٌل ٥تلوؽ لفاعلو ال حيلة لو ُب تركو وال نقدر 
على ا٠تروج منو فكيف تطلبوف منا يا معشر الرسل ]ترؾ[ ما ال نقدر على تركو وال نقدر 

 منو.على ا٠تروج 

و٨تن معشر العرب يقوؿ الشاعر منا الشعر فبل نقبل منو بيتاً معيباً وال معٌت فاسداً وال  
كبلماً مستحيبلً حىت نستقصي فيو ونبعد عنو التناقض ونسقط شاعره إذا أخطأ ونقدـ 

 عليو غَته من الشعراء.

فسد بعضو فكيف نقبل منكم يا معشر الرسل كتاباً ٝتاوياً زعمتم ٧تده ٨تن متناقضاً يُ 
بعضاً ؛ فأنصفونا ففي النصفة ٕتب اٟتاة ويغلب اٟتق ويصح لنا صدقكم وتلزمنا 

طاعتكم وقد ذكر ربكم أيها الرسل ُب كتابو أف قضاءه حق وأنو يقضي اٟتق ٍب قاؿ بعد 
 [.21]آؿ عمراف: }َويَػْقتُػُلوَف الناِبيٍّيَن بِغَْيِر َحقٍّ{ ذلك:

صّحوا لنا رسالتكم القوية وحكمة ربكم العادؿ اٟتكم فما ىذا التخليط يا معشر الرسل أ
الذي زعمتم ؛ فذا صح عدؿ ربكم وحكمتو عرفنا ما تدعوننا إليو وصح ا٠تطاب بيننا 

 وبينكم وقاـ اٟتق وسقطت الدعاوى الباطلة من قولنا وقولكم يا معشر الرسل.

البغداذي وأصحابو قاؿ أٛتد بن ٭تِت صلوات اهلل عليو: فما ترى قوؿ عبداهلل بن يزيد 
اجملربة ١تن احتج عليهم هبذا االحتااج وما ردىم عليو وما ظنُّهم ترد الرسل على األمم وما 

 حاتهم عليهم فيما قالوا ؟

 أتراه يقوؿ: إف األمم قد صدقت ُب دعواىا على الرسل ؟



فإف قاؿ: نعم، إف األمم قد صدقت فيما ادعت على الرسل واحتات بالصواب ؛ كفر 
 العظيم وصح كفره وخروجو من فئة اإلسبلـ. باهلل

وإف قاؿ: إف األمم قد كذبت ومل ٖتتج على الرسل ْتق وإهنا مبطلة ُب دعواىا على الرسل 
؛ رجع عن قولو وصح كذبو وباف للخلق أنا قد غلبناه وقطعنا حاتو وبانت فضيحتو، وأنو 

ض وبطل دعواىم وأنو قد يلـز اجملربة أف الذي ادعت باطل لصحة القرآف وأنو ال يتناق
 أكذب أىل مقالتهم وشهد عليهم بالكذب.

وإ٪تا جاء غلط عبداهلل بن يزيد البغداذي وإخوانو اجملربة وإعااهبم برأيهم من قلة علمهم 
ٔتعاين القرآف وجهلهم بالتأويل وتعلُّقهم با١تتشابو الذي يصحو التأويل من علم أىل العلم 

ية، وأنو مل يعرؼ اٟتقائق ُب الكبلـ من اجملازات ومل يأخذ بشواىد اٟتق وبصرؼ اللغة العرب
اٟتق من معدنو وإ٪تا داف بالتقليد وكذلك داف من ٟتقو بتقليدىم لو؛ فبل يبعد اهلل إال من 

 ظلم.

}اللاُو َيْستَػْهِزُئ  و٨تن نسألو اآلف ما ٥ترج قوؿ اهلل عز وجل حيث يقوؿ: 
ُهْم{}َسِخَر ا [، وقولو:15]البقرة: ِبِهْم{ }ُيَخاِدُعوَف اللاَو  [، وقولو:79]التوبة: للاُو ِمنػْ

[؛ أىذا على حقيقة أـ على ٣تاٍز كبلـٌ عريب ٭تتمل التأويل 142]النساء: َوُىَو َخاِدُعُهْم{
 ؟

فإف قاؿ: إنو على حقيقة ال ٣تاز فيها وال ٭تتمل التأويل ؛ لزمو أف ربو يستهزئ كما 
 ر السفهاء، وٮتدع كما ٮتدع الضعفاء.يستهزئ السفهاء، ويسخر كما يسخ

 وإف قاؿ: إف ىذا القوؿ على ٣تاز الكبلـ.

قلنا لو: ىذا ىو اٟتق ولو تأويل جهلتو وقد رجعت عن قولك، وكذلك جهلت قولو الذي 
َلُغُهْم ِمَن احتاات علينا بو ُب قولك ال يعلموف وال يعقلوف وال يبصروف، و }َذِلَك َمبػْ

لو تأويل كما ٢تذا تأويل غلطت فيو ؛ ألهنم لو كانوا ال يعلموف وال  [،30]النام: اْلِعْلِم{
يعقلوف وال يبصروف لسقطت عنهم اٟتاة كما سقطت عن األطفاؿ واجملانُت؛ إال أف  

 كبلمك على اتباع ا٢توى واإلعااب ال تدبر الكتاب وال تتفكر ُب الصواب.



مت أنك موحد، و٤تاؿ ما أنتم  ٍب نسألك أيضاً عن اعتقادؾ ُب التوحيد ؛ ألنك تقوؿ زع
}َىْل يَػْنُظُروَف ِإًلا َأْف يَْأتِيَػُهُم اللاُو ِفي  كذلك، فنقوؿ لك: ما قولك ُب قوؿ اهلل عز وجل:

}الراْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش [، وقولو:210]البقرة: ظَُلٍل ِمَن اْلَغَماـِ َواْلَمََّلِئَكُة{
}َتْجِري  [، وقولو:15]غافر: رََجاِت{}رَِفيُع الدا  ]طو[، وقولو: ({3اْستَػَوى)
}يَػْوـَ ُيْكَشُف  ]طو[، وقولو: ({17}َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِني) [، وقولو:14]القمر: بَِأْعُيِنَنا{

}َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َىَباًء  [، وقولو:42]القلم: َعْن َساٍؽ{
}َكَسَراٍب ِبِقيَعٍة َيْحَسُبُو الظاْمآُف َماًء َحتاى ِإَذا َجاَءُه َلْم  وقولو: ]الفرقاف[، ({41َمْنثُورًا)

 ]النور[. ({17َيِجْدُه َشْيًئا َوَوَجَد اللاَو ِعْنَدُه فَػَوفااُه ِحَسابَُو َواللاُو َسرِيُع اْلِحَساِب)

أـ ىو على ٣تاز  ىل ىذا القوؿ كلو الذي تراه يُلـز التشبيو على اٟتقيقة ال تأويل لو ؟
 الكبلـ: قوٌؿ عريب ٬تب تأويلو وإال لـز التشبيو ؟

فإف قلت: إنو على اٟتقيقة ال تأويل لو ؛ لزمك التشبيو ٠تالقك وخرجت ٦تا ادعيت من 
 التوحيد الذي قلبت بو وفلاك ا١تشبو.

وإف زعمت أنو على ٣تاز الكبلـ لو تأويل ُب اللغة العربية إذ ال يسعك غَت ذلك وإال 
 شبهت وكفرت.

قلنا لك: فكذلك يلزمك أف لآليات ا١تتشاهبات البلٌب تعلقت هبن تأويبلً ُب العدؿ على 
اٟتقيقة وا٠تروج من اٞترب، وأهنا ٣تاز كبلـ مل تعقلو وال إخوانك اجملربة ومل هتتدوا إىل القوؿ 

 فيو على اهلل جل ثناؤه بالعدؿ.

ا١تشبهة تأويلك ُب التوحيد ولزمك مثلما  فإف أنكرت التأويل ٛتية وتعزُّزاً أنكرت عليك
تدعي، وال ٥ترج لك من ىذا الباب ْتيلة ٤تتاؿ، فكيفما قلت فاّدؾ األسفل، وحاتك 

 الفاسدة، واٟتمد هلل رب العا١تُت.

وأما قولك ُب تكليف العباد فالتكليف الـز لكل بالغ وبالغة من ولد آدـ ٦تن صح عقلو 
هم بفضلو النعم اليت تفضل هبا عليهم، فعلى قدر صحة وبدنو، وقد قسم اهلل عز وجل علي



العقوؿ واٞتوارح واٟتواس يلـز التكليف، ومن زاؿ عنو شيء من ذلك كاف التكليف على 
 قدره، ومن زاؿ عقلو سقط التكليف كلو.

والعاب كل العاب منك مِلَ ٝتيتو تكليفاً، وإ٪تا أصل قولك أهنم ُجربوا جرباً وُخلقت 
بور وا١تخلوؽ فعلو ليس ىو مثل ا١تكلف الذي إف شاء فعل وإف شاء مل يفعل، أفعا٢تم واجمل

وقد أعدت التفضيل لبعضهم على بعض وأكثرت إعادة الكبلـ فيو الذي ال وجو لو، وقد 
 ٖترينا فيو ا١تعٌت الواحد عن تكريرؾ للمعاين اليت تقتضي وجهاً واحداً.

ؿ وزخرفت فيو الغرور ألصحابك وإ٪تا مثلك ُب كتابك الذي وضعتو على أىل العد
ومّنيتهم األباطيل وأعلمتهم أف أىل العدؿ ال يقدروف لكم على دفع وال كسر حاة وُب  
كل مسألة تقوؿ إف أىل العدؿ يفروف عن كبلمكم ىذا وأنتم تقطعوهنم من ىذا ا١توضع 

 وىذا من أشد ما تسألوهنم عنو، فكاف مثلك ُب ذلك مثل زّؽ منفوخ ال شيء فيو إال
 الرياح، ٍب عمد إليو رجل بإبرة فخرقو هبا فانفّش ٚتيع ما فيو.

واٟتق فأجل وأشرؼ من أف ٮتفى على العقبلء وأىل التمييز والنظر، وقد رددنا عليك من 
 اٟتق ما فيو الشفاء لكل مسلم.

ِه اْلِكَتاَب }اْلَحْمُد لِلاِو الاِذي َأنْػَزَؿ َعَلى َعْبدِ  ٍب نقوؿ لك: ما تقوؿ ُب قوؿ اهلل عز وجل:
( قَػيًٍّما لِيُػْنِذَر بَْأًسا َشِديًدا ِمْن َلُدْنُو َويُػَبشٍَّر اْلُمْؤِمِنيَن الاِذيَن 0َوَلْم َيْجَعْل َلُو ِعَوَجا)

( َويُػْنِذَر الاِذيَن قَاُلوا 1( َماِكِثيَن ِفيِو أََبًدا)4يَػْعَمُلوَف الصااِلَحاِت َأفا َلُهْم َأْجًرا َحَسًنا)
( َما َلُهْم ِبِو ِمْن ِعْلٍم َوًَل ِْلبَائِِهْم َكبُػَرْت َكِلَمًة َتْخُرُج ِمْن َأفْػَواِىِهْم ِإْف 2َذ اللاُو َوَلًدا)اتاخَ 

]الكهف[، فنقوؿ لك يا عبداهلل بن يزيد البغداذي: ىل ىذه  ({3يَػُقوُلوَف ِإًلا َكِذبًا)
 الكلمة خلُق اهلل عز وجل وصنعو وإرادتو أـ ال ؟

ت: إهنا خلٌق هلل عز وجل وصنع وإرادة ؛ لزمك أنو غضب من خلقو وصنعو فإف قل
}َوَأْف لَْيَس  وإرادتو، وىذا خروج من اٟتكمة و٬تب أنو عذب على ذلك بعدما قاؿ:

( ثُما ُيْجَزاُه اْلَجَزاَء 21( َوَأفا َسْعَيُو َسْوَؼ يُػَرى)17ِلْْلِْنَساِف ِإًلا َما َسَعى)
 ]النام[. ({20اْْلَْوَفى)



{ مستعظماً ٢تا َكبُػَرْت َكِلَمًة َتْخُرُج ِمْن َأفْػَواِىِهمْ ٍب نقوؿ لك: وأخربنا مل قاؿ: }
ومستقبحاً ومستشنعاً وىو الذي خلقها وأرادىا وصنعها، أىكذا يكوف اٟتكيم الذي ال 

 يظلم ؟

 وإف قلت: ال أقوؿ ذلك ؛ رجعَت عن قولك وصرت إىل قولنا.

بُت قولو ُب عيسى َعَلْيو السَّبلـ إنو كلمتو ألقاىا إىل مرًن ؛ فنقوؿ ٍب نقوؿ لك: ما الفرؽ 
لك: ما الفرؽ بُت ىذه الكلمة ا١تعٍت هبا عيسى َعَلْيو السَّبلـ وبُت الكلمة الكبَتة عند اهلل 

 عز وجل اليت خرجت من أفواه الكفار الذين قالوا: اٗتذ اهلل ولداً ؟

ُب زعمك ىو الذي خلقهما ٚتيعاً وصنعهما وقدر٫تا  فإف ادعيت فرقاً بينهما غَت أف اهلل
وأراد٫تا مل تقدر على ذلك ْتيلة ٤تتاؿ، وال بوجو من الوجوه ١تا زعمت أف اهلل عز وجل 

ىو الذي خلق الكلمتُت وأراد ا١تعنيُت ؛ فيلزمك عند انقطاعك عن الفرؽ بُت الكلمتُت أف 
غضب اهلل عليهم وعاب فعلهم وحكى لنبيو القـو الكفار الذين قالوا اٗتذ اهلل ولداً إ٪تا 

صلى اهلل عليو عظيم كفرىم وأوجب عليهم ُب العذاب األليم ا١تقيم وأنو مل يكن ُب خلقو 
 لعيسى وجعلو إياه كلمة غضب منها على أحد وال عيب وال استعظاـ وال عذاب مقيم.

عمك فعذب فكبل٫تا زعمت كلمة ال فرؽ بينهما خلقهما اهلل عز وجل وصنعهما على ز 
عباده على واحدة وغضب منها، ومل يغضب من األخرى ومل يعضب عليها و٫تا سواء ُب 
ا٠تلقة والصنعة واإلرادة ؛ فأين العدؿ واٟتكمة ُب ىذا الباب ؟ بينو لنا وميزه إف كنت من 

الصادقُت أو أرنا الفرؽ بينهما إف كنت من ا١تهتدين، وال ٕتد فرقاً بُت ذلك أبداً، وىذه 
 ة ٟتاتك، ومدحضة لقولك.قاطع

إال أف ترجع فتزعم أف الكلمة اليت غضب اهلل منها وعذب عليها أهنا إرادة الكفار وقو٢تم 
باختيارىم وصنعهم ال صنع اهلل جل ثناؤه، وأف عيسى كلمتو وخلقو ال تباعة على أحد ُب 

فر ووجب ذلك وىذا ىو اٟتق، وىو دين اهلل الذي ال ٥ترج ١تسلم منو، ومن قاؿ بغَته ك
 عليو العذاب، واٟتمد هلل رب العا١تُت.



}َما َسَلَكُكْم ِفي  ٍب نقوؿ لك أيضاً: أخربنا عن قوؿ اهلل عز وجل للكفار:
]ا١تدثر[، فنقوؿ لك: أرأيت إف ردوا عليو فقالوا: ذلك ١تا خلقت من أفعالنا  ({24َسَقَر)

 ٞتواب أـ يصدقوف ؟وأردتو من كفرنا وقدرتو وقضيتو علينا ؛ ىل يكذبوف ُب ىذا ا

 فإف قلت: إهنم يكذبوف ؛ رجعت عن قولك وصرت إىل قولنا بالعدؿ.

وإف قلت: إهنم قد صدقوا ُب ىذه الدعوى ُب قو٢تم إف اهلل عز وجل خلق أفعا٢تم وقدرىا 
 عليهم وقضاىا وأرادىا.

قلنا قلك: فقد أكذبك اهلل جل ثناؤه ووجدنا القرآف يشهد ٓتبلؼ ما قلت من إقرارىم 
على أنفسهم وإبرائهم ٠تالقهم، وإضافتهم الظلم وا١تعاصي إليهم ال إليو عز وجل حيث 

( وَُكناا َنُخوُض َمَع 22( َوَلْم َنُك نُْطِعُم اْلِمْسِكيَن)21}َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصلٍّيَن) قالوا:
َفُعُهْم 25َيِقيُن)( َحتاى َأتَانَا الْ 24( وَُكناا ُنَكذٍُّب بِيَػْوـِ الدٍّيِن)23اْلَخاِئِضيَن) ( َفَما تَػنػْ

}َفَما َلُهْم َعِن التاْذِكَرِة  ]ا١تدثر[، ٍب قاؿ: ({26َشَفاَعُة الشااِفِعيَن)
}َما َلُهْم َعِن التاْذِكَرِة  ]ا١تدثر[، فعاَّب نبيو صلى اهلل عليو كما تسمع ({27ُمْعِرِضيَن)
 كرة.{، لعلمو أنو ال حائل بينهم وبُت التذ (27ُمْعِرِضيَن)

َفَما َلُهْم َعِن التاْذِكَرِة فما تقوؿ لو ردوا عليو ُب ىذا ا١توضع حُت قاؿ ٢تم }
{؟ فقالوا: أنت بنا، لوالؾ لعرفنا رشدنا ؛ ىل يصدقوف ُب اٟتاة أـ (27ُمْعِرِضيَن)
 يكذبوف ؟

 فإف قلت: إهنم صدقوا لزمك أف حاتهم أقوى من حاة اهلل عز وجل.

 ولك.وإف قلت: كذبوا رجعت عن ق

ٍب نقوؿ لك: أخربنا ما تقوؿ ُب رجل من ا١تسلمُت خرج غازياً للرـو ُب بلدىا فحارهبم وقتاً 
ٍب إنو وقع ُب أيديهم وأخذوه أسَتاً فوضعوه ُب اٟتبس واٟتديد، فلما دخل شهر رمضاف 

عرضوا عليو الدخوؿ ُب النصرانية والقوؿ بأف ا١تسيح ابن اهلل فكره ذلك وامتنع عليهم منو، 
لما امتنع ربطوه باٟتباؿ وغّلوا يده إىل عنقو ٍب أخذوا لو ا١تغّر الذي يُغّر بو ا لصبياف وىو ف

ا١تسعط ُب لغة العرب وأوجروه بو ا٠تمر كرىاً وىو مضاع ال حيلة لو ُب نفسو وال دافع 



عنو، ٍب جعلوا يسقونو إياه وكذلك ودؾ ا٠تنزير فلم يزؿ على ذلك سنة على تلك اٟتاؿ 
 مل يبق من السنة إال يـو واحد أطلقوه.حىت إذا 

فنقوؿ لك و١تن قاؿ بقولك: أليس قد علم اهلل عز وجل أنو قد فعلوا بو ذلك الفعل 
 وأكرىوه على شرب ا٠تمر وودؾ ا٠تنزير حُت أوجروه إياه كرىاً وىو ال حيلة لو ُب نفسو ؟

 فإذا قلت: نعم، قد علم اهلل ذلك منو ومنهم.

الرجل هلل عز وجل ُب ذلك الذي أكره عليو حاة أو تباعة أو  قلنا لك: فهل على ىذا
 ىل ٬تب عليو عذاب أـ ال ؟

فإف قلت: نعم عليو حاة وذنب وعذاب وتباعة ؛ كّذبك ٚتيع ا١تسلمُت، وخرجت من 
 العدؿ وا١تعقوؿ.

 وإف قلت: ال حاة عليو وال ذنب.

 قلنا لك: صدقت ؛ ألف اٟتاة عليو فيما علم أنو يقدر عليو.

نقوؿ لك أيضاً: أرأيت ىذا الرجل بعينو إف شرب ا٠تمر ساعة واحدة أو جرعة واحدة  ٍب
 بطيب من نفساه واتباع ىواه ؛ أليس قد علم اهلل عز وجل ذلك من فعلو ؟

 فإف قلت: مل يعلم ؛ كفرت.

 وإف قلت: إنو قد علمو.

 قلنا لك: فهل يعاقبو على شرب تلك اٞترعة وحدىا أـ ال يعاقبو ؟

: إنو ال يعاقبو ؛ أبطلت وعيد اهلل عز وجل وخالفت ا١تسلمُت، وخرجت من فإف قلت
 الكتاب.

 وإف قلت: إنو يعاقبو بشربو للخمر واتباع شهوتو ُب تلك اٞترعة.

قلنا لك: فكيف مل يعاقبو ُب شرب سنة كلها على ما شرب من ا٠تمر وصار ُب بطنو من 
 حدة من هناره عمداً ؟ودؾ ا٠تنزير ؟ ويعاقبو على شرب جرعة ُب ساعة وا

فإف قلت: من ِقَبل أف الرـو أكرىوه على ذلك فلم تلزمو عقوبة، وىو اختار الشرب لنفسو 
 ُب ىذه الساعة واٟتدة ؛ فلزمتو العقوبة.



قلنا لك: فقد لزمك اآلف أف ليس لعلم اهلل عز وجل يثيب العباد وال لعلمو يعاقبهم، وإ٪تا 
}ِإْف َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنُتْم  بأنفسهم، وذلك قولو عز وجل:يثيب ويعاقب على ما فعلو العباد 

[، وبطل قولك أنت وأصحابك ُب اعتبللكم 7]اإلسراء: ِْلَنْػُفِسُكْم َوِإْف َأَسْأُتْم فَػَلَها{
علينا بعلم اهلل جل ثناؤه أف من قبل علمو كاف الفساد عليهم ُب أدياهنم، وأف بالعلم ضّلوا 

 دلوف باهلل وضلوا ضبلالً بعيداً.زعمت وىلكوا، وكذب العا

والواجب على من ٝتع كتابنا ىذا أف ينعم النظر فيو وليذكر وقوفو بُت يدي اهلل عز وجل 
فأي القولُت كانت اٟتاة فيو أغلب وأوكد وأقوى ُب كتاب اهلل عز وجل فليتبع اٟتّق من 

 ذلك، فليس بعد اٟتق إال الضبلؿ، واٟتمد هلل رب العا١تُت.

}وََكانُوا ًَل َيْسَتِطيُعوَف  بداهلل بن يزيد البغداذي: ٍب سلهم عن قوؿ اهلل سبحانو:ٍب قاؿ ع
}َما َكانُوا َيْسَتِطيُعوَف الساْمَع َوَما َكانُوا ]الكهف[، و ({010َسْمًعا)

 ]ىود[، وأشباه ىذا ُب كتاب اهلل عز وجل. ({41يُػْبِصُروَف)

فألـز كل مسألة على وجهها ومعناىا  وليس ٢تم ُب وجو أخذوا فيو من الوجوه راحة،
وحدىا فإهنم لن يفيدوا لك وجهاً خالفوا فيو العدؿ، وسًتدىم إىل قولك أو تنكسر عليهم 

 وجوىهم اليت وضعوىا ألهنا جاءت من غَت اهلل عز وجل.

 الجواب8

وسألت عن قوؿ اهلل  قاؿ أحمد بن يحيى صلوات اهلل ]عليو[ وعلى آبائو الطاىرين8
]الكهف[، ٞتهلك باللغة وعازؾ عن  ({010وََكانُوا ًَل َيْسَتِطيُعوَف َسْمًعا)} عز وجل:

العلم بتصريفها ُب اللساف العريب عند العرب الذين خاطبهم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
}َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍؿ ِإًلا ِبِلَساِف  وعلى آلو وسلم بلساهنم، وذلك قوؿ اهلل جل ثناؤه:

[، وقاؿ اهلل عز 195]الشعرا: }بِِلَساٍف َعَرِبيٍّ{ [، وقاؿ:4]إبراىيم: لِيُبَػيٍَّن َلُهْم{ قَػْوِموِ 
}الاِذيَن َكاَنْت َأْعيُػنُػُهْم ِفي ِغطَاٍء َعْن ِذْكِري وََكانُوا ًَل  وجل ٭تكي عنهم يـو القيامة:

 ]الكهف[. ({010َيْسَتِطيُعوَف َسْمًعا)



نوا ال يبصروف اٟتق وال ٯتيلوف إليو بقلوهبم وال يريدونو يعٍت تبارؾ وتعاىل بذلك أهنم كا
بشيء من حواسهم وال يصغوف إليو بآذاهنم، وال يريدوف أف يسمعوه باختيارىم وإعراضهم 
وكراىيتهم للحق واستماعو وىم ُب ذلك يقدروف أف يسمعوا وينصتوا إليو لو أرادوا ألف اهلل 

}َوتَػَراُىْم يَػْنُظُروَف ِإلَْيَك  قد قاؿ اهلل عز وجل:جل ثناؤه مل ٭تل بينهم وبُت االستماع، و 
}َأْسِمْع ِبِهْم  ]األعراؼ[، وقاؿ عز وجل ُب موضع آخر: ({076َوُىْم ًَل يُػْبِصُروَف)

[، يعٍت ما أٝتعهم وما أبصرىم مثلما تقوؿ العرب: أكِرـْ بفبلف، أي ما 38]مرًن: َوَأْبِصْر{
 أكرمو.

}َوقَاُلوا قُػُلوبُػَنا ِفي  يعّاب نبيو َعَلْيو السَّبلـ من كذهبم:وقولو عز وجل يعنف الكفار و 
ا َتْدُعونَا ِإلَْيِو َوِفي َءاَذانَِنا َوقْػٌر َوِمْن بَػْيِنَنا َوبَػْيِنَك ِحَجاٌب فَاْعَمْل ِإنػاَنا  َأِكناٍة ِمما

عليو ٢تم ]فصلت[، فلو كاف ُب آذاهنم وقر مل يسمعوا دعاء النيب صلى اهلل  ({3َعاِمُلوَف)
إىل اإلسبلـ ومل ٬تز أف ٮتاطبوه وال يردوا عليو ىذا القوؿ وىم مل يسمعوا قولو حُت دعاىم، 

 فهذا أوضح شاىد عليك.

]األنبياء[، فإف كاف  ({011}َوُىْم ِفيَها ًَل َيْسَمُعوَف) وقاؿ اهلل عز وجل ُب أىل النار:
م أيها اجملربة فهو خَت ٢تم أف ال ىذا القوؿ على ظاىر اآلية أف أىل النار ال يسمعوف عندك

يسمعوا ما فيها من الببليا واألىواؿ واألصوات ا١تنكرة ا١تكروىة وأصوات السبلسل 
 واألغبلؿ وما فيها من األنكاؿ.

فإف قلت: إهنم فيها ال يسمعوف وحّققت ذلك ألف ٬توز كذبك ؛ أكذبك اهلل جل ثناؤه 
}َوِإْذ  نار يسمع بعضهم بعضاً فقاؿ:ُب القرآف ا١تبُت حيث يقوؿ ويوجب أف أىل ال

ُمْغُنوَف  يَػَتَحاجُّوَف ِفي النااِر فَػيَػُقوُؿ الضَُّعَفاُء لِلاِذيَن اْسَتْكبَػُروا ِإناا ُكناا َلُكْم تَػبَػًعا فَػَهْل َأنْػُتمْ 
َعَذاِب اللاِو ِمْن  ]فَػَهْل َأنْػُتْم ُمْغُنوَف َعناا[} [،47]غافر: {([25]َنِصيًبا ِمَن النااِر) َعناا
ـْ َصبَػْرنَا َما لََنا ِمْن  ِمنْ  َنا َأَجزِْعَنا َأ َشْيٍء قَاُلوا َلْو َىَدانَا اللاُو َلَهَديْػَناُكْم َسَواٌء َعَليػْ

]إبراىيم[، فقد صح وثبت أف ىذا قوؿ من يسمع بعضهم عن بعض، ولو   ({40َمِحيٍص)
 ض.كانوا ال يسمعوف ما ٖتاجوا وال فهم بعضهم عن قوؿ بع



}وََكانُوا ًَل َيْسَتِطيُعوَف  وإ٪تا عٌت أهنم ال يسمعوف فيها شيئاً من الرٛتة وال ا٠تَت، وقولو:
]الكهف[، إ٪تا يعٍت بذلك أهنم ال يريدوف استماع اٟتق وال الرغبة فيو، ومل  ({010َسْمًعا)

ْم ِفي ِغطَاٍء َعْن }الاِذيَن َكاَنْت َأْعيُػنُػهُ يستعملوا استطاعتهم ُب طلبو، كما قاؿ جل ثناؤه:
 [، واهلل عز وجل ال يُْذكر باألعُت وإ٪تا يذكر باأللسن.101]الكهف: ِذْكِري{

وىذا دليل على أف القـو اجملربة إ٪تا ىلكوا ُب الدين من جهلهم ٔتعاين اللغة العربية 
وإعراضهم عن األئمة الذين استخلفهم اهلل عز وجل على عباده وببلده وجعلهم ورثة لنبيو 

 لى اهلل عليو وعليهم.ص

 ومن اٟتاة على ما قلنا ُب معرفة اللغة العربية قوؿ الشاعر:

 لقد أٝتعَت لو ناديَت حياً 
 
  

 ولكْن ال حياَة ١تن تُناِدي  
 
  

يعٍت بذلك األحياء الذين ال يريدوف استماعو، وال القبوؿ عنو، فقاؿ: ولكن ال حياة ١تن  
 فافهم معاين اللغة العربية كيف تتصرؼ.تنادي، وفيهم اٟتياة موجودة ؛ 

ٍب قاؿ ُب صفة ٝتع ا١تيت اٞتائز عند العرب ُب لغتها ما يروى عن قيس بن عاصم 
التميمي ٍب ا١تنقري وىو الذي وفد على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو فقاؿ فيو رسوؿ اهلل صلى 

اّمتو فقاؿ ٢تم: ال أٝتعن اهلل عليو: ))ىذا سيد أىل الوبر(( فلما حضرتو الوفاة دعا بناتو وح
من يندبٍت ويبكي علي بعد موٌب، فااز ىذا ُب لغة العرب، وا١تيت ال يسمع بكاء وال 

 غَته، وقاؿ الشاعر ُب تصديق ذلك:

 ال أَٝتَعنََّك بعَد ا١توِت تَػْنُدُبٍِت 
 
  

 وُب حياٌب ما َزوَّدتٍت زادا  
 
  

 اصلة وترؾ القطيعة:وقاؿ عمارة بن عقيل التميمي ٭تّض قومو على ا١تو  

 كما لُفَِّق البُػْرُد اليماينُّ باْلبُػْردِ    فدونكما يا ابْػٍَتْ نِزَاٍر تبلِفياً 



 وال ُتْسِمعاين الزُّوَر ُب ا٢ْتَاـِ ىاَميِت 
 
  

 تراميُكما بالنَّْبِل و٭ْتَُكما بعِدي
 
  

أنو ال فقاؿ: وال تسمعاين تراميكما بالنبل و٭تكما بعدي وىو قد علم وعلمت العرب 
 يسمع بعد ا١توت، ولكن جاز ذلك ُب لغة العرب اليت ال يقـو ٔتعرفتها إال أىل العلم.

وإ٪تا غلط ىؤالء اجملربة ُب دينهم وكذبوا على رهبم وألزموه ذنوهبم وخلق أفعا٢تم ٞتهلهم ٔتا 
ذكرنا من لغة العرب ومعاين القرآف الذي خاطب بو رسوؿ اهلل صلوات اهلل عليو قومو 

 اء البلغاء.الفصح

فافًتت اجملربة على اهلل عز وجل وتأولوا كتابو على مبلغ عقو٢تم وتعلقوا با١تتشابو الذي ال 
علم ٢تم بتأويلو وزعموا أهنم أُتوا ُب ذنوهبم ودخل عليهم الببلء من ِقَبل رهبم، وكذبوا عليو 

 سبحانو، وزعموا أنا ٨تن ا١تفًتوف عليو عز وتعاىل.

}وََكانُوا ًَل َيْسَتِطيُعوَف  اعتبللك علينا بقوؿ اهلل عز وجل:ومن اٟتاة عليك ُب 
]الكهف[، فنقوؿ لك: ما تقوؿ ُب قوؿ اهلل عز وجل ٮترب عن أىل النار  ({010َسْمًعا)
]األنبياء[، أتقوؿ إف ىذا القوؿ على حقيقة ال  ({011}َوُىْم ِفيَها ًَل َيْسَمُعوَف) إذ قاؿ:

 وؿ إهنم صم ال يسمعوف قليبلً وال كثَتاً ؟٣تاز لو وال تأويل فيو ؟ وتق

}َوِإْذ يَػَتَحاجُّوَف ِفي النااِر فَػيَػُقوُؿ  فإف قلت: نعم كذلك أقوؿ ؛ أكذبك اهلل حيث يقوؿ:
( 25النااِر)ُمْغُنوَف َعناا َنِصيًبا ِمَن  الضَُّعَفاُء لِلاِذيَن اْسَتْكبَػُروا ِإناا ُكناا َلُكْم تَػبَػًعا فَػَهْل َأنْػُتمْ 

]غافر[، وليس بّد  ({26قَاَؿ الاِذيَن اْسَتْكبَػُروا ِإناا ُكلٌّ ِفيَها ِإفا اللاَو َقْد َحَكَم بَػْيَن اْلِعَباِد)
 للمتحاجُت أف يسمع بعضهم بعضاً، وكفى هبذه اٟتاة فاضحة لك.

صلى اهلل  ومن اٟتاة لنا عليك أف نقوؿ لك: أخربْنا عن قوؿ اهلل جل ثناؤه لنبيو ٤تمد
}َعَفا  عليو وعلى آلو وسلم حُت قاؿ لو يعاتبو على إذنو للقـو الذين أذف ٢تم فقاؿ لو:

اللاُو َعْنَك ِلَم َأِذْنَت َلُهْم َحتاى يَػَتبَػياَن َلَك الاِذيَن َصَدُقوا َوتَػْعَلَم 



آلو  ]التوبة[؛ فنقوؿ لك: ىل كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وعلى ({21اْلَكاِذبِيَن)
 يستطيع ويقدر أف ال يأذف ٢تم ؟

فإف قلت: نعم ؛ لزمك أنك قد رجعت عن قولك وبطل احتااجك ُب أف االستطاعة مع 
 الفعل وصرت إىل اٟتق وىو قولنا.

وإف قلت: إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وعلى آلو مل يكن يستطيع وال يقدر أف ال يأذف 
قد عاب عليو وعّنفو ُب أمر مل تكن لو عليو ٢تم إال مع الفعل ؛ لزمك أف اهلل عز وجل 

}ًَل ُيَكلٍُّف اللاُو نَػْفًسا ِإًلا استطاعة وال مقدرة، وىذا أعظم اٞتور ورّد للقرآف إذ يقوؿ:
 [.7]الطبلؽ: }ِإًلا َما َءاتَاَىا{[، و286]البقرة: ُوْسَعَها{

}يَاَداُوُد ِإناا َجَعْلَناَؾ  و:ٍب نقوؿ لك: أخربنا عن قوؿ اهلل عز وجل لنبيو داود صلى اهلل علي
َخِليَفًة ِفي اْْلَْرِض فَاْحُكْم بَػْيَن النااِس بِاْلَحقٍّ َوًَل تَػتاِبِع اْلَهَوى فَػُيِضلاَك َعْن َسِبيِل 

 [، أليس قد قاؿ عز وجل ىذا القوؿ لداود صلى اهلل عليو ؟26]ص: اللاِو{

 فإف قلت: نعم.

كم باٟتق وترؾ ا٢توى ٔتا يقدر عليو وٯتلكو وىو لو مستطيع قلنا لك: فهل أمره اهلل من اٟت
 قبل فعلو ؟

 فإف قلت: نعم ؛ تركت قولك وصرت إىل قولنا.

وإف قلت: ال، مل يكن داود يستطيع اٟتكم باٟتق وال ترؾ اتّباع ا٢توى إال مع الفعل لذلك 
يو وليس ىو ؛ لزمك أف اهلل عز وجل قد كّلف داود ما ال يطيق وال ٯتلك وال يقدر عل

}ِإًلا َما [، و286]البقرة: }ًَل ُيَكلٍُّف اللاُو نَػْفًسا ِإًلا ُوْسَعَها{ موجوداً ُب بنيتو وأف قولو:
[، باطل ال يصح وليس لو حقيقة، وىذا أعظم الكفر وا٠تروج من 7]الطبلؽ: َءاتَاَىا{

 اإلسبلـ ٚتلة.

و على األمر ٢تا بالفروض البلزمة وكذلك يلزمك ُب ٚتيع ما أمرت بو األنبياء من ىذا النح
٢تا ولؤلمم، ولو كاف ىؤالء القـو الذين ذكرت أهنم ال يستطيعوف ٝتعاً على ما تو٫ّتت 

وذىبت إليو من اٞترب والفرية على خالقك جل اهلل عما قلت ١تا لزمتهم هلل عز وجل حاة 



 ىي من طريق وال كانت عليهم لو مطالبة إال أف تقوؿ: إف األصم تلزمو الفرائض اليت
 السمع.

فإف قلت كذلك ؛ أكذبك ٚتيع أىل القبلة ؛ ألف األصم ال حاة عليو ُب الفرائض اليت 
ىي من قبل األمر ا١تسموع من القرآف وغَته ٦تا ال يُدَرؾ ُب الدين إال من جهة ا١تسموع، 

وكفى عليك هبذا القضاء فضيحة ُب دينك، فقد باف خطؤؾ وغلطك فيما سألت عنو 
 فيو إىل اٞترب وفارقت العدؿ.وذىبت 

َعَث  ولو كانوا ال يستطيعوف ٝتعاً على ما ذىبت إليو لبطل قولو: بِيَن َحتاى نَػبػْ }َوَما ُكناا ُمَعذٍّ
]اإلسراء[، وال ٬توز بعثو الرسل إىل من ال يسمع قوؿ الرسل، وىذا واضح  ({03َرُسوًًل)

 مد هلل رب العا١تُت.ال يقدر لو أحد على رد، وفيو الكفاية الكافية، واٟت

}َوًَل تَػْعزُِموا ُعْقَدَة النٍَّكاِح  ومن اٟتاة عليك ُب أف االستطاعة قبل الفعل: قوؿ عز وجل:
ُلَغ اْلِكَتاُب َأَجَلُو{ [، أال ترى أهنم لو أرادوا النكاح قبل بلوغ 235]البقرة: َحتاى يَػبػْ

وجود االستطاعة فيهم قبل الكتاب أجلو ألمكنهم ذلك، وإلمكانو ٢تم ومقدرهتم عليو و 
فعلو افًتض اهلل عز وجل عليهم أف اليعزموا على النكاح وال يفعلوه حىت يبلغ الكتاب 

أجلو، وىو وفاء العدة وبلوغ األمد، وىذا أقطع ما يكوف لكم ُب قولكم إف االستطاعة مع 
 الفعل.

اْتُل َعَلْيِهْم نَػَبأَ }وَ  ومن اٟتاة لنا عليك ُب أف االستطاعة قبل الفعل: قوؿ اهلل عز وجل:
ـَ بِاْلَحقٍّ ِإْذ قَػرابَا قُػْربَانًا فَػتُػُقبٍَّل ِمْن َأَحِدِىَما َوَلْم يُػتَػَقباْل ِمَن اْْلَخِر قَاَؿ َْلَقػْ  تُػَلناَك ابْػَنْي َءاَد

تُػَلِني َما أَنَا بَِباِسٍط ( لَِئْن َبَسْطَت ِإَليا َيَدَؾ لِتَػقْ 45قَاَؿ ِإناَما يَػتَػَقباُل اللاُو ِمَن اْلُمتاِقيَن)
( ِإنٍّي ُأرِيُد َأْف تَػُبوَء بِِإْثِمي َوِإْثِمَك 46َيِدَي ِإلَْيَك ِْلَقْػتُػَلَك ِإنٍّي َأَخاُؼ اللاَو َربا اْلَعاَلِميَن)
]ا١تائدة[، فقاؿ اهلل عز  ({47فَػَتُكوَف ِمْن َأْصَحاِب النااِر َوَذِلَك َجَزاُء الظااِلِميَن)

 ]ا١تائدة[. ({11واَعْت َلُو نَػْفُسُو قَػْتَل َأِخيِو فَػَقتَػَلُو فََأْصَبَح ِمَن اْلَخاِسرِيَن)}َفطَ  وجل:

أفبل ترى أيها ا١تغرور ُب دينو كيف أخرب اهلل عز وجل أف نفسو ىي اليت طوعت لو قتل 
 أخيو، وأف اهلل مل يرد ذلك ومل ٮتلقو ومل يقدره ؟ وأف االستطاعة مع كليهما موجودة قبل



فعلهما مقرَّين بذلك ومصدقُت هبا، فنزؿ ىذا القرآف غَت مكذب بقوؿ ىذا لصاحبو 
َما َأنَا بَِباِسٍط يَِدَي ِإلَْيَك {، لعلمو أنو قادر على قتلو قبل فعلو، وقوؿ اآلخر: }ِْلَقْػتُػَلكَ }

ال  {، لعلمو أنو قادر على قتلو قبل فعلو فلذلك كّف وتورّع، ولو كاف يعلم أنوِْلَقْػتُػَلكَ 
 يقدر على ذلك مل ٬تز على اهلل جل ثناؤه أف ٮترب عنو ويصوبو ُب فعل ما ال يقدر عليو.

واهلل بريء من فعل الذي قتلو ولذلك صار القاتل ظا١تاً متعدياً إذ مل يكف استطاعتو عن 
الظلم واستعما٢تا ُب الفساد، وأمسك اآلخر ومل يعال إىل القتل الذي لو فيو استطاعة وىو 

 ٦تكن من قبل فعلو.لو 

وىذا خرب اهلل عز وجل، وىذا كتابو ينطق ٓتبلؼ قولك إف االستطاعة مع الفعل، وُب ىذه 
اآلية من اٟتاة عليك ُب إثبات العدؿ وبراءة اهلل عز وجل من قتل من قُِتل مظلوماً، قولو: 

{، ومل يقل: فضيُت عليو قتل اِسرِينَ َفَطواَعْت َلُو نَػْفُسُو قَػْتَل َأِخيِو فَػَقتَػَلُو فََأْصَبَح ِمَن اْلخَ }
أخيو، وال أردتو منو، وال خلقت فعلو، وكاف من ندامتو أف لبث ٭تملو فيما يقاؿ على 

}فَػبَػَعَث اللاُو ُغَرابًا يَػْبَحُث ِفي اْْلَْرِض لُِيرِيَُو   عاتقو مائة عاـ ال يدري كيف يصنع بو،
َلَتا َأَعَجْزُت َأْف َأُكوَف ِمْثَل َىَذا اْلُغَراِب فَُأَواِرَي َسْوَأَة َكْيَف يُػَواِري َسْوَأَة َأِخيِو قَاَؿ يَاَويػْ 

]ا١تائدة[، ٍب قاؿ اهلل عز وجل على أثر ىذا مثبتاً  ({10َأِخي فََأْصَبَح ِمَن النااِدِميَن)
َنا َعَلى بَِني ِإْسَرائِيَل َأنا  للعدؿ، ومربئاً لنفسو من الظلم: ُو َمْن قَػَتَل }ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتبػْ

نَػْفًسا بَِغْيِر نَػْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اْْلَْرِض َفَكأَناَما قَػَتَل النااَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَىا َفَكأَناَما 
 [.32]ا١تائدة: َأْحَيا النااَس َجِميًعا{

 أفبل ترى كيف ندـ ابن آدـ والـ نفسو على أنو مل يدفن أخاه وقد كاف الدفن ٯتكنو قبل
يَاَويْػَلَتا َأَعَجْزُت َأْف َأُكوَف ِمْثَل َىَذا اْلُغَراِب فَُأَواِرَي فعلو وىو مستطيع لو، ولذلك قاؿ: }

{، لعلمو أنو قد كاف قادراً مستطيعاً أف يدفن أخاه، ولو كاف ال يستطيع دفنو َسْوَأَة َأِخي
{، وال ٬توز أف ٮترب اهلل عز وجل َرابِ يَاَويْػَلَتا َأَعَجْزُت َأْف َأُكوَف ِمْثَل َىَذا اْلغُ ما قاؿ: }

 عنو ٔتا ال يكوف، وكيف يتلهف على أمر مل يكن يستطيعو إال مع فعلو ؟



وكيف ٭تكي اهلل عز وجل خرباً ال يصح وال ٬توز ُب ا١تعقوؿ وال يستطيعو الناس إال مع 
 فعلهم لو؟

 رب العا١تُت.فاعرؼ قدر ىذه اٟتاج القاطعة لك ففيها كفاية ١تن عقل، واٟتمد هلل 

}َوًَل َيْضرِْبَن بَِأْرُجِلِهنا لِيُػْعَلَم  ومن اٟتاة ُب أف االستطاعة قبل الفعل: قوؿ اهلل عز وجل:
[، ففي ىذه 31]النور: َما ُيْخِفيَن ِمْن زِيَنِتِهنا َوُتوبُوا ِإَلى اللاِو َجِميًعا أَيػَُّها اْلُمْؤِمُنوَف{

 ة قبل الفعل.اآلية دليبلف اثناف على أف االستطاع

أال ترى أنو أمر النساء أف ال يضربن بأرجلهن ١تا علم أف معهن استطاعة الضرب باألرجل 
من قَػْبل أف يفعلن، فافًتض عليهن أف ال يضربن بأرجلهن، ولو مل تكن معهّن استطاعة 

اإلمساؾ عن الضرب بأرجلهن مل يفًتض عليهن أمراً ال يقدرف عليو وتكليف ما ال يُطاؽ 
 كيم العادؿ عن ذلك.عز اٟت

{، فلم يكن ليأمرىم عز وجل َوُتوبُوا ِإَلى اللاِو َجِميًعا أَيػَُّها اْلُمْؤِمُنوفَ وكذلك قولو: }
 ويفًتض عليهم التوبة من قبل أف ٬تعل ٢تم السبيل إليها وٯتّكنهم منها.

َأَفََّل يَػُتوبُوَف ِإَلى اللاِو وأكرب الشاىد لنا على ذلك قولو عز وجل: }
[، ويلومهم كما تسمع على ترؾ التوبة اليت ىي ٦تكنة ٢تم إف 74]ا١تائدة: َيْستَػْغِفُرونَُو{وَ 

}َوَما تُػْغِني اْْليَاُت َوالنُُّذُر َعْن قَػْوـٍ ًَل  أرادوىا، فهذا أكرب دليل وأقوى حاة،
]يونس[، أىذا و٭تك قوؿ من حاؿ دوف التوبة واإلٯتاف فسبحاف اهلل  ({010يُػْؤِمُنوَف)

 ظيم.الع

}يَاَأيػَُّها الاِذيَن َءاَمُنوا ِإَذا َلِقيُتُم  ومن اٟتاة ُب أف االستطاعة قبل الفعل قولو عز وجل:
]األنفاؿ[، فهذا يوجب أهنم كانوا  ({03الاِذيَن َكَفُروا زَْحًفا َفََّل تُػَولُّوُىُم اْْلَْدبَاَر)

}َوَمْن يُػَولٍِّهْم  اؿ عز وجل:يستطيعوف أف ال يولوا األدبار من قبل الفعل، ولوال ذلك ما ق
يَػْوَمِئٍذ ُدبُػَرُه ِإًلا ُمَتَحرٍّفًا لِِقَتاٍؿ َأْو ُمَتَحيػًٍّزا ِإَلى ِفَئٍة فَػَقْد بَاَء بَِغَضٍب ِمَن 

 [، فلم يكن اهلل ليغضب عليهم ُب أمر ال يستطيعوف إليو حيلة.16]األنفاؿ: اللاِو{



عز وجل ال يعذب أحداً إال بظلمو وجرمو وإٙتو ومن اٟتاة لنا ُب إثبات العدؿ وأف اهلل 
[، ومل يقل 52]النمل: }فَِتْلَك بُػُيوتُػُهْم َخاِويًَة ِبَما ظََلُموا{ وغشمو واختياره قولو عز وجل:

 ٔتا قضيت عليهم وقدرت وأردت.

وقد روي عن كعب األحبار أنو قاؿ: قرأت ُب الكتب السالفة األوىل: ومن يظلم ٩ترب 
ى ذلك فينة من دىري حىت بُعث النيب ٤تمد صلوات اهلل عليو وعلى آلو بيتو، فكنت عل

فلما ٝتعت بو سرت إليو وأسلمت وأقمت عنده وتصفحت ما نزؿ عليو من القرآف 
وطلبت نظَتاً لتلك اآلية اليت وجدهتا ُب التوراة فلم أجد، فبينا أنا على ذلك إذ نزؿ عليو 

 {.بُػُيوتُػُهْم َخاِويًَة ِبَما ظََلُموافَِتْلَك صلوات اهلل عليو ىذه اآلية: }

فاهلل عز وجل ال يؤاخذ أحداً من ٚتيع خلقو إال بعد ظلم وذنب بدأ بو ىو واكتسبو 
واختاره بعد النهي عنو والدعاء إىل غَته من الطاعة ومل يرد منهم عز وجل أف يكفروا وال 

َوِإنٍّي ُكلاَما َدَعْوتُػُهْم لِتَػْغِفَر }أف يُْدبروا عن أمره ؛ أال تسمع إىل قوؿ نوح صلى اهلل عليو:
( ثُما 5َلُهْم َجَعُلوا َأَصابَِعُهْم ِفي َءاَذانِِهْم َواْستَػْغَشْوا ثَِيابَػُهْم َوَأَصرُّوا َواْسَتْكبَػُروا اْسِتْكَبارًا)

]نوح[، ٍب  ({7ارًا)( ثُما ِإنٍّي َأْعَلْنُت َلُهْم َوَأْسَرْرُت َلُهْم ِإْسرَ 6ِإنٍّي َدَعْوتُػُهْم ِجَهارًا)
}ًَل  ]نوح[، ٍب كاف من ردىم عليو أف قالوا: ({01}َما َلُكْم ًَل تَػْرُجوَف لِلاِو َوقَارًا) قاؿ:

( َوَقْد َأَضلُّوا َكِثيًرا 41َتَذُرفا َءاِلَهَتُكْم َوًَل َتَذُرفا َودًّا َوًَل ُسَواًعا َوًَل يَػُغوَث َويَػُعوَؽ َوَنْسًرا)
 ]نوح[. ({42اِلِميَن ِإًلا َضََّلًًل)َوًَل َتزِِد الظا 

أفبل تسمع إىل ىذا القوؿ العايب واٟتكمة البالغة ؟! وأين ىذا من دعواؾ يا عبداهلل بن 
يزيد البغداذي وإخوانك اجملربة اليت أسندًب فيها إىل خالقكم أنو أراد الكفر من الكفار 

للعقوؿ وميبلً إىل تقليد الرجاؿ ببل جرأة على اهلل جل ثناؤه وتعامياً عن كتابو ومكابرة 
حاة وال بصَتة وال شاىد من كتاب اهلل عز وجل إال ما تعلقَت بو من ا١تتشابو ُب القرآف 

 الذي جهلَت تأويلو.



فقد علمت ما ورد عليك ُب كتابنا ىذا من الكسر ٟتاتك واستشهاد القرآف عليك 
 أبداً. واٟتاة الواضحة اليت ال ٥ترج لكم منها أيها اجملربة

ُـّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت فََأماا  وقد قاؿ اهلل تبارؾ وتعاىل: }ِمْنُو َءايَاٌت ُمْحَكَماٌت ُىنا ُأ
ِويَلُو ْعَلُم تَأْ الاِذيَن ِفي قُػُلوِبِهْم زَْيٌغ فَػَيتاِبُعوَف َما َتَشابََو ِمْنُو ابِْتَغاَء اْلِفتْػَنِة َوابِْتغَاَء تَْأِويِلِو َوَما يػَ 

ُلو ِإًلا اللاُو َوالرااِسُخوَف ِفي اْلِعْلِم يَػُقوُلوَف َءاَمناا ِبِو ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَبػٍَّنا َوَما َيذاكاُر ِإًلا ُأو 
 ]آؿ عمراف[. ({5اْْلَْلَباِب)

: إف الراسخُت ُب العلم ال يعلموف تأويل الكتاب ؛ جهبلً منهم وببلًء، لعمر اهلل  فقاؿ قـو
راسخُت ليعلموف تأويل الكتاب، وما ٖتتاج إليو األمة من أمر دينها الذي تعبدىا اهلل إف ال

عز وجل بو، ولوال ذلك مل ٬تب ٢تم اسم الرسوخ ُب العلم ؛ ألف من مل يعلم تأويل القرآف 
 ال ٬تب لو اسم الرسوخ ُب العلم وإال ففيما رسخ إذا مل يعرؼ تأويل القرآف.

أىل بيت النبوة َعَلْيهم السَّبلـ، والراسخوف ُب العلم ىم أىل  فأولئك ىم أئمة ا٢تدى من
التنزيل والتأويل ولو مل يكن عندىم علم الكتاب ١تا جاز أف يقوؿ اهلل جل ثناؤه ُب  

]النحل[، والذكر فهو ٤تمد صلى ({21}فَاْسأَُلوا َأْىَل الذٍّْكِر ِإْف ُكْنُتْم ًَل تَػْعَلُموَف) كتابو:
 و.اهلل عليو وعلى آل

ُلو َعَلْيُكْم 01}َقْد َأنْػَزَؿ اللاُو ِإلَْيُكْم ِذْكًرا) ودليل ذلك قوؿ اهلل عز وجل: ( َرُسوًًل يَػتػْ
 ]الطبلؽ[، فصار الذكر ىو الرسوؿ، وىذا ما مل يُدفع. َءايَاِت اللاِو ُمبَػيػٍَّناٍت{

سألوا عبداهلل بن فصار أىل البيت َعَلْيهم السَّبلـ ا١تأمور ا٠تلق بسؤا٢تم، ومل يكلفوا أف ي
يزيد البغداذي، وال عبدالرٛتن بن خليل، وال عبدالكرًن بن نعيم، وال مسلم بن ]أيب[  

 كرٯتة، وال عبدالصمد، وال ا١تعلم، وال ٧تدة بن عامر، وال أبا مؤرج السدوسي.

إال أف يدعي عبداهلل بن يزيد البغداذي وىؤالء النفر الذين ٝتينا أف جربيل صلوات اهلل عليو 
كاف يهبط على جدىم وُب بيوهتم فدرجوا بُت التنزيل والتأويل وغذاىم الرسوؿ، وناغاىم 

}ُقْل ًَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو َأْجًرا ِإًلا وأظلهم ّتناحو األمُت، ونزؿ فيهم من اهلل عز وجل:
[؛ فإف صح 23]الشورى: اْلَمَوداَة ِفي اْلُقْرَبى َوَمْن يَػْقَتِرْؼ َحَسَنًة نَزِْد َلُو ِفيَها ُحْسًنا{



ذلك فهم أوىل وأحق أف ُيسألوا، وإف مل يصح فغَتىم أوىل با١تقاـ وأحق بالذب عن 
 اإلسبلـ والقياـ باألحكاـ منهم.

فهذا جوابنا لعبداهلل بن يزيد البغداذي على مسائلو ومن وصل إليو ىذا الكتاب ومل 
وف اهلل جل ثناؤه ىو ا١تطالب يوضحو للناس ويبينو للمسلمُت فهو ُب أعظم اٟترج حىت يك

}َوَمْن َأْظَلُم ِمماْن َكَتَم َشَهاَدًة ِعْنَدُه  لو يـو القيامة ٔتا كتم من اٟتق، قاؿ اهلل عز وجل:
ا تَػْعَمُلوَف) ]البقرة[، واهلل عز وجل حسيب من  ({021ِمَن اللاِو َوَما اللاُو ِبَغاِفٍل َعما

َقِلُبوَف)}َوَسيَػْعَلُم الاِذيَن ظََلمُ  ظلم، َقَلٍب يَػنػْ  ]الشعراء[. ({445وا َأيا ُمنػْ

 

 


